
Komunikat nr 49/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. 
 
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  

 
 
Zarząd AWBUD S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2012 r.  Rada 

Nadzorcza  działając na podstawie § 21 ust.1 pkt. 15)  Statutu Spółki podjęła uchwałę 
pisemną w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 
Wybrany podmiot to Moore Stephens Central Audit Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie,                   
ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod 
numerem 3017. 

 
 Umowa  z  Moore  Stephens  Central  Audit  Sp.  z  o.o.  ma  zostać zawarta  w  celu  

przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze roku 
obrotowego 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Emitenta za pierwsze półrocze roku obrotowego 2012 oraz przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2012. 

 
Emitent korzystał z usług wybranego audytora w zakresie przeprowadzenia przeglądu 

sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze roku obrotowego 2011 oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze 
półrocze roku obrotowego 2011 oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Emitenta za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2011. 
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