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Spółka: Solar Company S.A. 

 

Tytuł:  

Uchylenie przez właściwy organ Emitenta wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, do dokonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego i 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018. 

 

Treść raportu: 

Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) informuje, że: 

W związku z obowiązkami określonymi przez ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089), 

związanymi z maksymalnym czasem nieprzerwanego trwania zleceń badań sprawozdań 

finansowych jednostek zainteresowania publicznego, Rada Nadzorcza Solar Company 

S.A. w dniu 15 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę nr RN 232/12/17, w której postanowiła 

zmienić uchwałę nr RN 195/05/16 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 17 maja 2016 

roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu skróconego 

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, a także 

badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, poprzez 

uchylenie wyboru PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki 

komandytowej z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Orzyckiej nr 6 lok. 1B, kod pocztowy 02-

695 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000579479, NIP: 521-05-27-710, Regon 010143080 i 

wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 477, jako podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 w zakresie 

dokonania badania i przeglądów dotyczących: 

a) jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A.  

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar 

Company S.A.  

 

Po dokonanej zmianie uchwały nr RN 195/05/16 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z 

dnia 17 maja 2016 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu 

skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, a 

także badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, 

okresem jakim powinna być objęta umowa dokonania badania i przeglądów dotyczących: 
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a) jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A.  

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar 

Company S.A.  

są rok obrotowy 2016 i rok obrotowy 2017. 

 

W następstwie podjętej uchwały Rady Nadzorczej Solar Company S.A. nr RN 232/12/17 

Zarząd Emitenta zmieni zawartą z PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółką komandytową Umowę o przegląd i badanie sprawozdań finansowych z dnia 

12.07.2016 roku dotyczącą przeglądów i badań za lata 2016-2018, tak by nie obejmowała 

roku obrotowego 2018. 

 

Solar Company S.A. korzystała z usług PKF Consult spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółki komandytowej w zakresie badania sprawozdania 

jednostkowego Solar Company S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

grupy kapitałowej Solar Company SA: 

 

Wcześniejszy wybór oraz obecne uchylenie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych dokonane przez Radę Nadzorczą Solar Company S.A. nastąpiło 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej  

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Stanisław Bogacki – Prezes Zarządu 


