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Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A (Emitent) informuje, że w dniu 16.03.2016r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na
podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, na wniosek Komitetu Audytu, postanowiła
wybrać na biegłego rewidenta Spółkę BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy
ul. Postępu 12, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem
3355. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzi:
1. przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i skonsolidowanego
półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za pierwsze półrocze 2016 roku
2. badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok 2016.
Umowa obowiązywać będzie w okresie niezbędnym do przeprowadzenia przeglądu oraz badania sprawozdań za
rok 2016.
Emitent korzystał z usług spółki BDO Sp. z o.o. w zakresie badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych za rok
2015 i 2014.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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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