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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 

wczorajszym (tj. 25 kwietnia 2013 roku) Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki 

zawartego w uchwale z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki - firmę Deloitte 

Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 19 (dalej 

„Deloitte”) podjął uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta i zakresu badania, w której określił szczegółowe 

parametry współpracy.  Przedmiotem badania Deloitte będzie:

• przegląd półrocznego sprawozdania finansowego HAWE S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 

2013 roku,
• przegląd półrocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za okres od 1 

stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku,

• badanie sprawozdania finansowego HAWE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 

roku,
• badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 1 stycznia 

2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Deloitte wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzona przez 

Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 73. Wybór został dokonany przez Rade Nadzorcza na podstawie § 27 

ust. 2 lit. j Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 19 

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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