
   

 

Data sporządzenia:    20 sierpnia 2014 r. 

Skrócona nazwa Emitenta:  VOXEL S.A. 

Raport bieżący:   nr 24/2014 

Temat:  wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

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

Treść raportu: 

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 oraz 

§ 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 

za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim 

(tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 133) informuje, że w dniu wczorajszym tj. w dniu 19 sierpnia 

2014 roku, Rada Nadzorcza VOXEL S.A. podjęła uchwałę nr 14/2014 w sprawie wyboru podmiotu do 

badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. 

Na mocy powołanej uchwały Rada Nadzorcza VOXEL S.A., działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt 1 Statutu 

Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta ze spółki ATAC Audytorzy i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (adres: al. Jana Pawła II 18/33, 00-116 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000342310 w celu 

przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. i rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy VOXEL S.A., sporządzonych według stanu na dzień 

31 grudnia 2014 roku.  

VOXEL S.A. korzystał już wcześniej z usług spółki ATAC Audytorzy i Partnerzy sp. z o.o. przy badaniu 

rocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2011-2013. 

Wybór ATAC Audytorzy i Partnerzy sp. z o.o. na mocy powołanej powyżej uchwały Rady Nadzorczej 

VOXEL S.A. nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

Uchwała Rady Nadzorczej VOXEL S.A. nie wskazuje okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa z ATAC 

Audytorzy i Partnerzy sp. z o.o.. 

 

Osoby reprezentujące Emitenta: 
Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu 

Grzegorz Maślanka – Członek Zarządu 
 

 


