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Wybór bieg ego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie

Tre

ce i okresowe

raportu:

Zarz d Krezus Spó ka Akcyjna z siedzib w Toruniu („Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomo ci, e zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 10
lipca 2013 roku podj a uchwa w trybie obiegowym nr 01/07/13 w sprawie wyboru bieg ego rewidenta.
Wybranym bieg ym rewidentem jest firma audytorska 4Audyt Sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu przy ulicy Ko cielnej
18/4, wpisana na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych prowadzon przez Krajow
Rad Bieg ych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363. Umowa z bieg ym rewidentem zostanie zawarta
na przegl d oraz badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozda finansowych Emitenta i Grupy Krezus
na okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2014 roku. Emitent w ci gu ostatnich 5 lat korzysta z us ug firmy
4Audyt Sp. z o.o. w zakresie przegl du i bada jednostkowych i skonsolidowanych sprawozda finansowych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych oraz warunków
uznawania za równowa ne informacji wymaganych przepisami prawa pa stwa nieb
cego pa stwem
cz onkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).
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