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Skrócona nazwa emitenta

ZAMET INDUSTRY S.A.

Temat

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 
roku, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
Emitenta. Rada Nadzorcza Zamet Industry S.A. dokonała wyboru biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Podmiotem wybranym jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa z siedzibą w Warszawie (00 – 124), przy ul. Rondo ONZ 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000481039, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez 
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 130. 
Zakres prac będzie obejmował przegląd półrocznego oraz badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 
Emitenta za rok obrotowy 2017, oraz  przegląd półrocznego i badanie skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017. Umowa zostanie zawarta na czas 
przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 
badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 
Emitent korzystał już z usług wybranego audytora, w zakresie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego i 
badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za lata obrotowe 2015-2016 oraz przeglądu 
półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej Emitenta za lata obrotowe 2015-2016.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz.U.2014 poz.133 t.j. z późn. zm.) 
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