
 
 

Raport bieżący nr 21/ 2012 

Data sporządzenia:  2012-04-05 

Skrócona nazwa emitenta: GRUPA NOKAUT S.A. 

 

Wybór biegłego rewidenta  

Zarząd Grupy Nokaut S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza 

Emitenta podjęła Uchwałę nr 8/2012 w sprawie wyboru spółki "HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.”, z 

siedzibą przy ul. Bluszczowej 7, 61-478 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000190899, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 783-15-86-880, REGON: 634560099, 

wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, numer w rejestrze 2917, 

w celu wykonania usług badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Spółki za rok 2012 oraz wykonywania czynności biegłego rewidenta.  

Umowa ze spółką "HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu zostanie zawarta na 

warunkach określonych przez Zarząd.  

Podjęta Uchwała nr 8/2012 nie określa okresu, na jaki umowa ze spółką "HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. 

z o.o.” z siedzibą w Poznaniu zostanie zawarta. 

Spółka korzystała już wcześniej z usług spółki "HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.”, która dokonała na 

jej rzecz: badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 

01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku oraz za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. Spółka "HLB 

Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.” wyrażała również opinię o skonsolidowanych historycznych danych 

finansowych za lata 2008-2010 zamieszczonych w prospekcie emisyjnym spółki Grupa Nokaut S.A. 

zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2011 roku, a także 

przygotowywała śródroczne dane finansowe zamieszczone w tym prospekcie.  

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami zawodowymi. 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim 


