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Treść raportu:

Zarząd Spółki MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iŜ w dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada
Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze firmy Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 238, do przeprowadzenia badania
jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy MAKRUM za
lata 2010 i 2011, jak równieŜ do innych badań lub przeglądów, które przepisami powszechnie obowiązującymi są
wymagane dla spółek publicznych.
Spółka korzystała wcześniej z usług firmy Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. (dawniej: HLB Frąckowiak i
Wspólnicy Sp. z o.o.) w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2006, 2007, 2008 i 2009 oraz przy
sporządzaniu badań due diligence i wycenie spółek w procesach planowanych akwizycji oraz w zakresie
doradztwa podatkowego.
Wybór firmy Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych nastąpił zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009
r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Spółki.
Umowa o przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych MAKRUM S.A. będzie zawarta na okres dwóch lat.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 i nr 131 poz. 1080).
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