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

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25

maja 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 22 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki dokonała

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w postaci spółki pod firmą Ernst & Young

Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych

Rewidentów pod numerem 130.

Przedmiotowy wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami zawodowymi.

Z ww. podmiotem zawarta zostanie umowa na dokonanie przeglądu jednostkowych i

skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych za półrocze 2011 i 2012 roku oraz badania

jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2011 i 2012.

Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie współpracowała już z Emitentem w zakresie przeglądu

śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień

30.06.2010 roku oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy

2010. Ponadto, wybrany podmiot występował w charakterze doradcy Spółki w odniesieniu do jednostkowego

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Zarząd Emitenta informuje, iż umowa z ww. podmiotem zawarta zostanie na okres niezbędny do

przeprowadzenia przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych oraz badania jednostkowych i

skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej, wraz z wydaniem opini i raportów z

przeprowadzonego przeglądu i badania.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).


