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

Treść raportu:

Zarząd Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 10 maja 

2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzję o wyborze spółki pod firmą Mazars Audyt Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa) jako podmiotu do 

przeprowadzenia:

-     przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku obrotowego rozpoczynającego 

się dnia 1 października 2016 r. i kończącego się dnia 30 września 2017 r. 

-     przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze roku 

obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 października 2016 r. i kończącego się dnia 30 września 2017 r.

-     badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 

października 2016 r. i kończący się 30 września 2017 r. 

-     badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 

rozpoczynający się 1 października 2016 r. i kończący się 30 września 2017 r.

Mazars Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 186. 

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 Mazars Audyt sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Emitenta za rok obrotowy od dnia 1 października 

2014 r. do dnia 30 września 2015 r. oraz za rok obrotowy od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 

r. 
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