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I N F O R M A C J A 
ZARZĄDU 

SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE 

z siedzibą w Starachowicach 

 

w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej 

 

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 

marca 2018 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 

2018 r. poz. 757) oraz na podstawie Oświadczenia Rady Nadzorczej z 1.04.2022 r., Zarząd 

Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE informuje, że spółka BDO Sp. z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem 02-676 

Warszawa ul. Postępu 12,  wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod 

numerem 3355, dokonująca badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej 

ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za 2021 r., została wybrana przez Radę 

Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 47/2019 z 19.12.2019 r. zmieniona Uchwałą nr 15/2020 z 

27.04.2020 r., zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 6) Statutu Spółki.  

Spółka BDO Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz biegli rewidenci dokonujący 

badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, spełniają warunki do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym za 2021 r., 

zgodnie z właściwymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki 

zawodowej. 

Przy wyborze firmy audytorskiej są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją 

firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowe okresy karencji. 

Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę świadczenia 

przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą 

audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących 

badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę 

audytorską.  
 

 

ZARZĄD 
 

 

 

Prezes Zarządu, Zbigniew Ronduda  ………………………..………   

 

 

 

Wiceprezes Zarządu, Ryszard Pisarski  ……………………………….. 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu, Leszek Walczyk  ………………………………. 


