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Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z ewidentną
omyłką pisarską w raporcie bieżącym nr 22/2015 omyłkowo wskazano, iż biegły rewident został wybrany
wyłącznie do czynności przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 r. do 30.06.2015
r., przy czym podmiot ten został wybrany również do czynności badania sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2015.
Poniżej Emitent zamieszcza skorygowaną treść raportu bieżącego nr 22/2015.
„Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 r. Rada
Nadzorcza spółki ZUK "Stąporków" S.A. z siedzibą w Stąporkowie, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami zawodowymi oraz na podstawie §28 pkt. 5 Statutu, podjęła uchwałę nr 14/2015 o wyborze podmiotu
uprawnionego odpowiednio do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015
r. do 30.06.2015 r. oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.
Wybranym podmiotem jest: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o., ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce (podmiot
wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 473). Umowa z
wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu. Spółka korzystała z wcześniejszych
usług wybranego podmiotu do badania i przeglądów odpowiednio półrocznych i rocznych sprawozdań
finansowych za lata 2002- 2014.”
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