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Data sporządzenia: 2017-06-19

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej 

Eurotel S.A. za rok 2017.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana uchwała 

Rady Nadzorczej o dokonanym wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 

Na podstawie przedstawionych przez Zarząd Spółki propozycji, Rada Nadzorcza powzięła uchwałę nr 02/06/2017 

w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i wyraziła zgodę na 

zawarcie z: 

Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-367), przy 

ul. Kaleńskiej 8, wpisaną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych pod nr 2558, KRS :0000010785, NIP: 113-23-06-021, umowy na: 

 - wykonanie przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. i śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za okres od 01.01.2017 do 

30.06.2017 r., 

 -wykonanie przeglądu sprawozdania finansowego ViaMind Sp. z o.o. oraz Soon Energy Sp.z o.o. za okres od 

01.01.2017 do 30.06.2017 r., 

 - badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2017,   

- badanie sprawozdania finansowego ViaMind Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017,   

z limitem maksymalnego wynagrodzenia dla biegłego rewidenta w wysokości łącznie 60 000,- zł netto (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy  złotych).  

Umowa z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres 

umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.                                          

Podstawa prawna: § 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 oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2017-06-19 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2017-06-19 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


