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Treść raportu: 

 

Kino Polska TV S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 lipca 2015 r. 

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 2-3 Statutu Kino Polska TV S.A., 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podjęła uchwałę dotyczącą 

wyznaczenia PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii  

Ludowej 14, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

pod numerem 144, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego 

Emitenta za okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz 

przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta i jego Grupy 

Kapitałowej za I półrocze 2015 r.  

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia 

umowy z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. na wykonanie wyżej wymienionych usług. 

 

Spółka korzystała wcześniej z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., w zakresie badania 

sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014 oraz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej za I półrocze 2014 r., o czym Emitent 

informował w raporcie bieżącym nr 31/2014 w dniu 7 lipca 2014 roku, a także w zakresie usług 

doradztwa, jak i opiniowania projektów dokumentów korporacyjno-organizacyjnych Spółki oraz 

przygotowania opinii i raportów z badania i przeglądu ww. sprawozdań finansowych w wersji 

anglojęzycznej (wraz z przeglądem wersji angielskiej raportu półrocznego Emitenta za I półrocze 

2014 r.).  

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r. 

Nr 33, poz. 259). 
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