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Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Aforti Holding za lata 2021 i 2022  

 

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu  

31 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza na mocy Uchwały nr 01/31/01/2022 dokonała wyboru 

podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego 

Spółki za lata 2021 i 2022 oraz na mocy Uchwały nr 02/31/01/2022 dokonała wyboru podmiotu 

uprawnionego do przeprowadzenia badania  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Aforti Holding za lata 2021 i 2022. 

 

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest firma: „UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k.” ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa, KRS 0000418856, podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną 

przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3115. 

 

Emitent informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 podpisał umowę o przeprowadzenie badania sprawozdań 

finansowych z firmą audytorską UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Sp. k. z siedzibą w Warszawie ze strony Spółki oraz Emitent powziął informację, że w dniu dzisiejszym 

niniejsza umowa została podpisana ze strony firmy audytorskiej. 

 

Podstawa prawna:  

§3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące  

i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" 
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Signing of an agreement for the audit of separate and consolidated financial statements of the 

Company and Aforti Holding Capital Group for 2021 and 2022  

 

The Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: 

"Company", "Issuer") informs that on 31 January 2022 the Supervisory Board pursuant to Resolution 

No. 01/31/01/2022 selected an entity authorised to audit the Company's separate financial statements 

for the years 2021 and 2022, and pursuant to Resolution No. 02/31/01/2022 selected an entity 

authorised to audit the consolidated financial statements of the Aforti Holding Capital Group for the 

years 2021 and 2022. 

 

The entity selected by the Supervisory Board is the company: "UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k." ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warsaw, KRS 0000418856, an entity 

authorised to audit financial statements entered in the list of audit firms maintained by the Polish 

Agency for Audit Supervision under number 3115. 

 

The Issuer announces that on 8 April 2022 it signed an agreement for the audit of the financial 

statements with the audit firm UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. with 

its registered office in Warsaw on the part of the Company and the Issuer received information that 

today this agreement was signed on the part of the auditing firm. 

 

Legal basis: 

Article 3, Paragraph 1, Point 11) of the Exhibit 3 "Current and Periodical Information in the Alternative 

Trading System on the NewConnect market" to the Alternative Trading System Rules 
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