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Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Wybór biegłego rewidenta 

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, Spółka) informuje, iż  w dniu 5 maja 2011 roku 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego spółki PAMAPOL S.A. oraz skonsolidowanego 
śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 
czerwca 2011 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.

W 2010 roku Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie: 
-    badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., 
-    przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 
r.,
-    badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres od 1 stycznia 
2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
-    przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej    PAMAPOL za 
okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.,
-     badania sprawozdania finansowego WZPOW   Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., 
-    badania sprawozdania finansowego ZPOW Ziębice Sp. z o.o.  za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 
2010 r., 
-    badania sprawozdania finansowego MITMAR Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
-    badania sprawozdania finansowego CENOS Sp. z o.o.za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Ponadto Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w latach obrotowych 2005 – 2008 w zakresie 
przedmiotowym wskazanym w treści raportu bieżącego nr 26/2010 z dnia 8 czerwca 2010 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.
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