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RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2015  

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.  

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Rada Nadzorcza 

Emitenta na mocy uchwały podjętej w dniu 15 września 2015 r. dokonała, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyboru spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i 

badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy 

kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących roku obrotowego od 01.04.2015 r. 

do 31.03.2016 r.  

Emitent informuje, że korzystał z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przez okres pięciu lat, tj. w zakresie przeglądu i badań sprawozdań finansowych Spółki i 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia 

S.A. za lata obrotowe: a) od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., b) od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 

r., c) od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., d) od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. e) od 01.04.2014 

r. do 31.03.2015 r. 

Mazars Audyt Sp. z o.o. jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 

ewidencyjnym 186. 

Umowa z wybranym audytorem ma dotyczyć okresu jednego roku, tj. celem przeglądu i 

zbadania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dotyczących roku obrotowego od 

01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. 

 

Podpis: Roman Walasiński 

 

Prezes Zarządu 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 

2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744 z póź. zm.) 
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