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Temat
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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] , Zarząd 
PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż  w dniu 7 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza PAMAPOL S.A. podjęła uchwałę o 
wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia:

- badania sprawozdania finansowego spółki PAMAPOL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego spółki PAMAPOL S.A. oraz skonsolidowanego 
śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 
czerwca 2010 roku.      
                                   
Wybrany  podmiot to: Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Placu Wiosny Ludów 2, 
wpisana pod numerem KRS 0000006705 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań Nowe Miasto i Wilda, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 238.
Do dnia 25 sierpnia 2008 r. podmiot wybrany do badania działał pod firmą HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.

Emitent korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie: 
 
-    badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., 
-    przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 
r.,
-    badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres od 1 stycznia 
2008 r. do 31 grudnia 2008 r.,
-    przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej    PAMAPOL za 
okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.,
-     przeprowadzenie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego WZPOW Kwidzyn   Sp. z o.o. 
sporządzanego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. i     sporządzenia raportu z przeglądu na 
potrzeby wydania raportu o skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 
PAMAPOL,
-    przeprowadzenie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego CENOS Sp. z o.o.   sporządzanego za 
okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. i sporządzenia   raportu z przeglądu na potrzeby wydania raportu 
o skonsolidowanym śródrocznym  sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PAMAPOL,
-    przeprowadzenie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego MITMAR Sp. z o.o. sporządzanego za 
okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. i sporządzenia raportu z przeglądu na potrzeby wydania raportu 
o skonsolidowanym śródrocznym     sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PAMAPOL,
-    przeprowadzenie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego ZPOW    ,, Ziębice ”      Sp. z o.o. 
sporządzanego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. i sporządzenia raportu z przeglądu na 
potrzeby wydania raportu o skonsolidowanym   śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 
PAMAPOL,

-    badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., 
-    przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 
2007 r., 
-    badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres od 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,
-    przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres 
od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.,
-    opracowania Zasad (Polityki) Rachunkowości dla Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. zgodnie z wymogami 
ustawy o rachunkowości,
-    przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego na dzień przejęcia kontroli nad spółką ZPOW ,, Ziębice” 
Sp. z o.o. wraz z ustaleniem wartości firmy na dzień przejęcia kontroli,
-    przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego ZPOW ,, Ziębice ” Sp. z o.o. 
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-    przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego ZPOW ,, Ziębice ” Sp. z o.o. 
sporządzonego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. i sporządzenia raportu z przeglądu,
-    przeprowadzenia due diligence CENOS Sp. z o.o., oraz sporządzenie raportu z tych czynności,
-    przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego na dzień przejęcia kontroli nad MITMAR Sp. j. wraz z 
ustaleniem wartości firmy na dzień przejęcia kontroli,
-    przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 
2007 r. do 30 czerwca 2007 r. spółki MITMAR i sporządzenia raportu z przeglądu,
-    identyfikacji różnic pomiędzy zasadami rachunkowości stosowanymi przez MITMAR a Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) i sporządzenia raportu,
-    przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego na dzień przejęcia kontroli wraz z ustaleniem wartości 
CENOS Sp. z o.o. na dzień przejęcia kontroli,
-    identyfikacji różnic pomiędzy zasadami rachunkowości stosowanymi przez CENOS Sp. z o.o. a 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) i sporządzenia raportu,
-    badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., 
-    przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do dnia 30 czerwca 
2006 r., 
-    badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres od 1 stycznia 
2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
-    przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres 
od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.,
-    przeprowadzenia due diligence MITMAR Sp. j.,
-    przeprowadzenie due dligence WILBO S.A.,
-    badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.,
-    badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres 1 stycznia 2005 
r. do 31 grudnia 2005 r.,

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 17 ust. 2 lit. p) Statutu 
PAMAPOL S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

Zarząd PAMAPOL S.A. został upoważniony do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdania finansowego na czas wykonania przedmiotu umowy.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

97-438 RUSIEC

(kod pocztowy) (miejscowość)

WIELUŃSKA 2 2

(ulica) (numer)

043 6766020 043 6766887

(telefon) (fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.grupapamapol.pl

(e-mail) (www)

832-176-16-81 730365765

(NIP) (REGON)
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