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Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza NEWAG S.A. podjęła uchwałę 
w sprawie wyboru Mazars Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa) jako 
biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) 
za rok 2016.

Mazars Audyt sp. z o.o.  jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 186.

Mazars Audyt sp. z o.o.  przeprowadzała badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych 
i skonsolidowanych) za rok 2015.

Biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 25 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z biegłym rewidentem obejmie przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za I półrocze 2016 oraz badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Podstawa prawna szczegółowa: 
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 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.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2016-08-01 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2016-08-01 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
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