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Wybór biegłego rewidenta oraz rozwiązanie umowy z dotychczasowym biegłym rewidentem. (RB-94/2013) 

Podstawa prawna

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 10 

grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Spółki - firmy PKF Consult Sp. 

z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej „PKF”). 

Decyzja Rady Nadzorczej została uzasadniona koniecznością obniżenia kosztów generowanych przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów 

przedmiotowych usług. Powiększenie portfela Grupy Kapitałowej HAWE o spółkę Mediatel S.A. z siedzibą w 

Warszawie (dalej: „Mediatel”) oraz o spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Mediatel (tj. Elterix S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Telepin S.A. z siedzibą w Warszawie, Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

Velvet Telecom LLC z siedzibą w Nowym Jorku) skutkowało koniecznością objęcia spółki Mediatel jednakowymi 

usługami audytorskimi. Spółka po przeprowadzeniu konkursu ofert, biorąc pod uwagę doświadczenie oraz 

pozycję rynkową podmiotów uczestniczących w postępowaniu, dokonała wyboru PKF jako najkorzystniejszej. 

Przedmiotem badania będzie:

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

roku,
b) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy od 1 

stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

PKF wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez 

Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 477.

Spółka dotychczas korzystała z usług PKF w następującym zakresie:

a) przegląd półrocznego sprawozdania finansowego HAWE S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 

2007 roku oraz za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku,

b) badanie sprawozdania finansowego HAWE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 

roku, oraz od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

c) przegląd półrocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za okres od 1 

stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku oraz za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku,

d) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za  rok obrotowy od 1 

stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, oraz od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 27 ust. 2 lit. j Statutu Spółki, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd do rozwiązania umowy ze spółką Deloitte Polska Sp. z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (dalej: 

„Deloitte”). Spółka oraz Deloitte zgodnie postanowiły o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

Pismo biegłego rewidenta kierowane do Komisji Nadzoru Audytowego zostanie przekazane do publicznej 

wiadomości niezwłocznie po jego podpisaniu przez Deloitte. 

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

§25 z oraz §5 ust. 1 pkt 20 w zw. z §26 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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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2013-12-13 Krzysztof Witoń Prezes Zarządu

2013-12-13 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu
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