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

Treść raportu:

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje, że rada nadzorcza Ceramiki Nowej Gali SA na podstawie §15 pkt.2 lit.
j) statutu spółki uchwałą z dnia 6 czerwca 2017 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do
przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.
Informacje o wybranym podmiocie:
Nazwa i siedziba podmiotu: BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, Warszawa
Podstawa uprawnień: nr ewidencyjny 3355
Data dokonania wyboru podmiotu: 6 czerwca 2017
Dotychczas emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie:
•Badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta w latach 2001-2012, 2016,
•Usługi atestacyjnej polegającej na weryfikacji poprawności wyliczenia wartości współczynnika intens ywności
zużycia energii elektrycznej za 2016 rok dla spółki Ceramiki Nowej Gali SA oraz spółki zależnej Ceramiki Gres SA,
•Przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego regulacyjnego sporządzonego zgodnie z
wymogami prawa energetycznego spółki Ceramiki Nowej Gali SA i spółek zależnych Ceramiki Gres SA, Ceramiki
Nowej Gali II sp. z o.o. oraz Energii Park Trzemoszna sp. z o.o. za rok 2016,
•Badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółek zależnych w latach 2004-2012, 2016,
•Wyceny akcji wnoszonych aportem do spółki zależnej CNG Luxembourg S.a.r.l.,
•Wykonania prac atestacyjnych związanych z przejściem na MSR-y,
•Opracowania części prospektów emisyjnych w roku 2004, 2005 oraz 2007,
•Doradztwa podatkowego w roku 2004.

Umowa z wybranym podmiotem zawarta zostanie na okres 1 roku .

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 19 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim

CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emi tenta)
NOWAGALA

Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta)
26-200

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Końskie

(kod pocztowy)

(miejscowość )

Ceramic zna

1
(ulic a)

041 39 01 100

(numer)
041 39 01 102

(tel efon)
info@nowa-gala.com.pl

(fax)
www.nowa-gala.com.pl

(e-mail)
658-10-02-540

(www)
290556362

(NIP)

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1

NOWAGALA

RB 12 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2017-06-06

Waldemar Piotrowski

prezes zarządu

2017-06-06

Paweł Górnicki

wiceprezes zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2

