
RB 5 2015NOWAGALA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-17

Skrócona nazwa emitenta

NOWAGALA

Temat

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje, że rada nadzorcza Ceramiki Nowej Gali SA na podstawie §15 pkt.2 lit. 
j) statutu spółki uchwałą A/17czerwca 2015 roku z dnia 17 czerwca 2015 roku dokonała wyboru podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. 
Informacje o wybranym podmiocie:
Nazwa i siedziba podmiotu: TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Murawa 12-18 
Podstawa uprawnień: nr ewidencyjny 3082
Data dokonania wyboru podmiotu: 17.06.2015
Dotychczas emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie:
-badania i przeglądu sprawozdań finansowych emitenta jednostkowych oraz skonsolidowanych rocznych za lata 
2013 - 2014 oraz półrocznych za I półrocze 2013 roku i  I półrocze 2014 roku;
-badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółek zależnych rocznych za lata 2013 - 2014 oraz półrocznych za I 
półrocze 2013 roku i  I półrocze 2014 roku;
-wykonania usługi atestacyjnej zarówno dla emitenta jak i spółek zależnych, polegającej na weryfikacji wyliczenia 
wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej za lata 2012-2014, zgodnie z art. 188 Ustawy o 
odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku.
Umowa z wybranym podmiotem zawarta zostanie na okres 1 roku.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 19 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-17 Waldemar Piotrowski prezes zarządu
2015-06-17 Zbigniew Polakowski prokurent
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