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Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż Rada
Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki oraz zgodnie z innymi
obowiązującymi przepisami, w dniu 20 października 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru
firmy Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ
1, 00-124 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481039, jako biegłego
rewidenta do badania sprawozdań finansowych KOGENERACJA S.A. za 2017 i 2018 rok,
wpisanej na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych pod nr 130 jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego, w celu dokonania:
- badania rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych KOGENERACJI S.A. za lata 20172018
- badania rocznych sprawozdań finansowych skonsolidowanych Grupy Kapitałowej
KOGENERACJA S.A. za lata 2017-2018
- badania rocznego pakietu konsolidacyjnego sporządzonego wg MSSF dla potrzeb
sprawozdawczości Grupy Kapitałowej głównego akcjonariusza
- przeglądu półrocznego jednostkowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
pierwsze półrocze 2018 roku oraz pakietu konsolidacyjnego
- badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z art.44 Ustawy Prawo Energetyczne,
Dodatkowo Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przeprowadzi
badanie bilansu otwarcia na dzień zamknięcia transakcji sprzedaży (lub inny dzień, który będzie
ustalony jako data nabycia wg MSSF 3) oraz weryfikację poniesionych nakładów inwestycyjnych
kwalifikowanych do zbilansowania wartości planowanych do przydzielenia uprawnień do emisji
w odniesieniu do projektów inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym w 2018
roku.
Spółka nie korzystała w ostatnich 10 latach z usług Ernst & Young w zakresie badania sprawozdań
finansowych.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta wchodzi w życie pod warunkiem
otrzymania przez Spółkę pisemnych oświadczeń (tj. kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata) złożonych przez lub w imieniu następujących
akcjonariuszy EDF Polska S.A.: (i) EDF International SAS oraz (ii) EDF Investment II BV,
przenoszących posiadanie wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. oraz

potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. Warunek uważa się za spełniony z datą wpływu do Spółki ostatniego z ww.
oświadczeń. Spółka odrębnym raportem poinformuje o spełnieniu się warunku.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn, zm.), § 5 ust. 1 pkt 19 i § 25 Rozporządzenia
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.)

