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Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w 

raporcie bieżącym 56/2016 wkradła się omyłka polegająca na wskazaniu jako audytora wybranego 

przez Emitenta do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego 

sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016  spółki „Grant Thornton Frąckowiak” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, podczas gdy audytorem wybranym przez 

Emitenta jest inna spółka z tej samej grupy tj. spółka „Grant Thornton Polska” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W związku z powyższym poprawna treść 

raportu powinna brzmieć: 

 

„Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w 

dniu dzisiejszym (08.12.2016 r.) Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru 

audytora Emitenta do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego 

sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016. Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą Rada 

Nadzorcza Emitenta wybrała „Grant Thornton Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-131) przy ul. Antoniego Baraniaka 

88 E, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną 

przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055. 

Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru biegłego rewidenta „Grant Thornton Polska” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4) 

Statutu Emitenta. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

Rada Nadzorcza Emitenta upoważniła Zarząd Emitenta do zawarcia z firmą „Grant Thornton 

Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa umowy o 

przeprowadzenie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 

Emitenta za rok 2016. Umowa zostanie zawarta na okres zapewniający wykonanie przedmiotu 

umowy. 

Emitent wskazuje, iż korzystał wcześniej z usług wybranego audytora - „Grant Thornton Polska” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie badania jednostkowego 

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze roku obrotowego 

2016. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż korzystał wcześniej z usług innej spółki z Grupy Grant 

Thornton w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych według Polskich Standardów 

Rachunkowości (PSR) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSSF) Emitenta i 

Grupy Kapitałowej Pekabex za lata 2013, 2014 i 2015 oraz przeprowadzenia weryfikacji i 

przekształcenia zaudytowanych sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Pekabex za 

lata 2011-2012 na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2016-12-08  Beata Żaczek  Wiceprezes Zarządu 

2016-12-08  Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu 
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