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Zawarcie umowy na przeprowadzenie prac podatkowego due diligence spółki WMN „Dziedzice” S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (Emitent) informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku zawarł umowę
z Kancelarią Doradcy Podatkowego - Tax Corner - Artur Ratajczak z siedzibą w Poznaniu na wykonanie prac due
diligence spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „Dziedzice” S.A. Zakres prowadzonych prac będzie obejmował
wskazanie głównych obszarów ryzyk podatkowych oraz ZUS w zakresie rozliczeń za lata 2012-2017 w miedzy
innymi:
- podatku od towarów i usług,
- podatku dochodowym od osób prawnych,
- podatku dochodowym od osób fizycznych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od nieruchomości,
- składek / świadczeń na ubezpieczenia społeczne i PEFRON.
Opisane prace zakończą się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przekazania wszystkich dokumentów.
Pan Artur Ratajczak – właściciel kancelarii, doradca podatkowy – licencja nr 12107, jest absolwentem Wydziału
Prawa i Administracji w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego oraz studia
doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w dziedzinie
prawa i doradztwa podatkowego. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując między innymi w organach
podatkowych oraz firmie z tzw. "wielkiej czwórki".
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