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16.12.2016 r.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd INPRO SA "Spółka" przekazuje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 19 grudnia
2016 r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 10 ust. 14 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 22/2016 o
wyborze firmy audytorskiej Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa , Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000446833 wpisanej na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych
Rewidentów pod numerem 73 do:
1. Sporządzenia przeglądów sprawozdań finansowych za rok 2017, a mianowicie przeglądu
sprawozdania jednostkowego INPRO S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej
INPRO S.A.;
2. Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INPRO SA oraz badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO za 2017 r., tj. za okres od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
zawodowymi.
Umowa z wybranym podmiotem - Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.
Dotychczas Spółka podpisała z w/w podmiotem umowę w zakresie badania rocznego sprawozdania
jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy za rok 2015 i rok 2016 oraz przeglądu śródrocznego
sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego według stanu na dzień 30.06.2015 r. i
na dzień 30.06.2016 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia 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 Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn.
zm. w zw. z art. Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE zwane też MAR.

