
 

                                                                                                                                                                                                    

 

PBG SA w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700,  fax +48 61 66 51 701, 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. 

www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl 

        Wysogotowo, dnia 30 czerwca 2020r. 

 

 

INFORMACJA KIEROWNIKA JEDNOSTKI PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI 

sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy 

audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie 

z przepisami 

 

 

 

Kierownik jednostki PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej jako: 

„Spółka”), działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 7) oraz §71 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 29 marca 2018 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 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r. o 

dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej spółki PBG S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 zgodnie 

z przepisami, niniejszym informuje, że: 

 

1) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej spółki PBG S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 został dokonany 

zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej; 

2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej spółki PBG S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 

spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania 

rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki 

zawodowej; 

3) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy 

audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; 

4) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie 

świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą 
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audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym 

usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. 

     

 

 

 

Piotr Zimmerman                Zarządca PBG w osobie Zimmerman 

       Filipiak Restrukturyzacja S.A.                        …………………………………………… 

 

 

 

 

Maciej Stańczuk                 Wiceprezes Zarządu  

       PBG S.A. w  restrukturyzacji                         ……………………………………………. 

 

 

 

 

Michał Maćkowiak            Członek Zarządu  

                                              PBG S.A. w restrukturyzacji                         ……………………………………………..  
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