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Raport bieżący numer: 66/2007           Wysogotowo, 13.06.2007 r. 
 
Temat: Wybór podmiotu, właściwego do badania sprawozdań finansowych 
 
 
 
Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki PBG S.A., w oparciu o 
obowiązujące przepisy, działając na podstawie upoważnienia wyrażonego w §36 ust. 2 pkt a) 
Statutu Spółki, podczas posiedzenia które odbyło się w dniu 13 czerwca 2007 roku, po 
rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu, podjęła uchwałę w kwestii 
wyboru podmiotu, właściwego do badania następujących sprawozdań finansowych: 
-badania jednostkowego sprawozdania finansowego PBG S.A. oraz skonsolidowanego 
sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej PBG za rok 2007r i 2008r;  
-dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i 
skonsolidowanego na dzień 30 czerwca 2007r i na dzień 30 czerwca 2008r. 
 
Dane wybranego podmiotu: 
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.  
Plac Wiosny Ludów 2, 
61-831 Poznań 
www.hlb.pl 
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr 238 
 
Spółka HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. była uprawniona do badania: jednostkowego 
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1.01.- 31.12.2003r., sprawozdania 
finansowego za okres 1.01.- 2.01.2004r, przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego 
sprawozdania śródrocznego z 2004 roku, badania sprawozdania finansowego - 
jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 1.01 - 31.12.2004r. Ze spółką HLB zawarta 
została również umowa na dokonanie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego 
Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy PBG, na dzień 30 czerwca 2005r oraz badanie 
jednostkowego sprawozdania finansowego PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej PBG za rok 2005 i 2006 oraz do dokonania przeglądu 
śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego na dzień 30 
czerwca 2006r. 
 
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust.1 pkt 19) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
 
  
 
 
Podpis osoby upoważnionej: 
 
Magdalena Eckert-Boruta 


