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Treść raportu:  

Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 maja 2015 roku Uchwałą nr 4 podjętą przez 

Radę Nadzorczą ACTION S.A., do zbadania sprawozdania finansowego ACTION S.A. oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2016 

obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (w tym także przeglądów półrocza 

w tym okresie), wybrano Firmę BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa. Wybór dokonany przez Radę Nadzorczą ACTION S.A. oparty był na 

obowiązujących przepisach prawa, statucie Emitenta oraz normach zawodowych (w tym pkt. 7.2 Zasad 

Etyki Biegłych Rewidentów) uchwalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

 

Podstawą uprawnień podmiotu wybranego do zbadania sprawozdań finansowych jest wpis na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę 

Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3355. Emitent korzystał z usług podmiotu wybranego do 

zbadania sprawozdań finansowych w zakresie badania jego sprawozdań jednostkowych i 

skonsolidowanych grupy kapitałowej za lata obrotowe 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 a także przy przygotowywaniu prospektu 

emisyjnego ACTION S.A. Ponadto Emitent korzystał z usług BDO Polska Sp. z o.o. w związku z procesem 

połączenia ze spółką California Computer S.A. Na podstawie dokonanego obecnie wyboru podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych umowa, która ma zostać z nim zawarta, 

obejmować będzie okres roku obrotowego 2016 (od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.). 

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz 133).    

      


