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Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Sfinks
Polska S.A. dokonała wyboru firmy Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Firma
Audytorska”) jako podmiotu upoważnionego do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Sfinks Polska S.A. odpowiednio za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz za
okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Firma audytorska dokona również przeglądu skróconych
półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych w ww. okresach.
Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2623.
Sfinks nie korzystał w przeszłości z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań
finansowych, a także w zakresie doradztwa rachunkowego, podatkowego oraz prawnego.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi jak również zgodnie z przyjętymi
politykami i procedurą dotyczącą wyboru firmy audytorskiej.
Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki w związku z § 15
ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
oraz art. 130 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym.
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