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Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 20 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta 
w uchwale nr 10/2018 z dnia 20 marca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie kontynuacji umowy z 
audytorem do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz 
skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki CDRL S.A. sporządzonych za rok obrotowy 
rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2018 r i kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku oraz do przeglądu 
sprawozdania śródrocznego za I półrocze 2018 r. 

Uprawnienie Rady Nadzorczej do dokonania wyboru biegłego rewidenta wynika z § 22 pkt. 2 j) Statutu 
Spółki. Statutowa kompetencja do wyboru biegłego rewidenta została powierzona Radzie Nadzorczej 
na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 66 § 4 Ustawy o 
rachunkowości. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wybór podmiotu nastąpił zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi. 

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia ww. czynności jest Deloitte Audyt 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 19. 
Wybrana spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 
prowadzoną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 73. Emitent 
korzystał z usług tego podmiotu, przy przygotowaniu dokumentacji podatkowych dla transakcji 
zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi.  

Spółka jest związana z Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w 
Warszawie umową z dnia 30.04.2016 r. zawartą na okres 3 lat tj. na okres wykonania przeglądu i 
badania sprawozdań finansowych za lata 2016, 2017 oraz 2018.  

 
Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i 
okresowe 
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