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RAPORT BIEŻĄCY NR  16/2017 
Warszawa, 25 maja 2017 roku 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  

 

 

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Emitent", "Spółka", "XTB") informuje, że na 

posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 19 ust. 2 lit. i) 

Statutu Spółki oraz zgodnie z § 8 ust. 2 lit. h) Regulaminu Rady Nadzorczej XTB, podjęła uchwałę  

i dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej przez Krajową 

Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

pod numerem 130 (dalej "EY”), jako podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych 

Spółki za lata 2017-2018. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Z firmą EY zostanie zawarta umowa na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych XTB za lata 2017-2018, dokonanie przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych XTB 

w latach 2017-2018 oraz przeprowadzenie przeglądu przechowywania i ochrony aktywów klientów 

Spółki za lata 2017-2018. Umowa z EY zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu.  

 

Spółka korzystała z usług EY w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych XTB za lata obrotowe 2016, 2015, 2014 oraz badania historycznych informacji 

finansowych za lata 2015-2013 wykonanych na potrzeby sporządzenia Prospektu emisyjnego,  

a ponadto w roku 2016 roku EY świadczyło usługi doradztwa podatkowego na rzecz XTB.  

 

 

 

Szczegółowa podstawa prawna:  

§ 5 ust. 1 pkt 19 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 (t.j. Dz.U. 

2014 poz. 133 z późn. zm.). 


