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Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych 
 
Raport bieżący nr 41/2010 
 
Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. 
podjęła uchwałę, mocą której wybrała firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Al. Jana  Pawła II 19  do badania, przeglądu sprawozdań finansowych Impexmetal S.A. i Grupy 
Kapitałowej Impexmetal za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.  
Deloitte Audyt Sp. z o.o. jest zapisana na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod numerem ewidencyjnym 73, prowadzoną przez KRBR.  
Umowa z firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres badania sprawozdań za 2010 rok. 
Spółka korzystała z usług wyżej wymienionego audytora w zakresie badania i przeglądu sprawozdań 
finansowych za lata 2006 – 2007 i 2009.  
Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w 
Statucie Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
 
Podstawa prawna:  
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  
§ 5 ust. 1 pkt 19 RO 
 
Podpisy:  
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu  
Jerzy Popławski – Członek Zarządu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The choice of entitled entity to examine the financial statements 
 
The Management Board of Impexmetal S.A. informs that on July 18th, 2008 the Supervisory Board of 
Impexmetal S.A. chose the company PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. to examine the financial 
statements of Impexmetal  S.A. and Impexmetal Capital Group for the period from January 1st, 2008 
till December 31st, 2008. 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. with its seat in Warsaw, Armii Ludowej 12 is registered under the 
number 144 in the registry of entitled entities for examining the financial statements. 
Impexmetal S.A. has taken advantage of the services of the above mentioned auditor as far as the 
examining of financial reports for the period of 1997-2000 is concerned. 
 
The agreement with PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. will be concluded for the period of examining 
the financial statements for 2008. 
 
The Supervisory Board has chosen the auditor according to its competence from the Statute of the 
company and according to the obliged law rules. 


