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Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 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, Zarząd „Black Lion Fund” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w 

dniu 02 sierpnia 2013 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzję o wyborze spółki pod firmą WBS Audyt Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 4 lok U9B 00-131 Warszawa) jako 

podmiotu do przeprowadzenia:

- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2013 r.; 

- przeglądu skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2013 r.

- badania jednostkowego sprawozdania rocznego Emitenta za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2013 r. 

i kończący się 30 września 2014 r;

- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 

rozpoczynający się 01 stycznia 2013 r. i kończący się 30 września 2014 r.

WBS Audyt Sp. z o.o. jest wpisana z dniem 8 marca 2011 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na podstawie uchwały nr 3945/56/2011 pod 

nr ewidencyjnym 3685. 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 

1 statutu Emitenta, obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Firma WBS Audyt sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2012.
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