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Wybór biegłego rewidenta
Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła
uchwałę o powierzeniu KPMG Audyt Spółka ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Inflancka 4A , 00-189 Warszawa, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546) przeprowadzenia badania jednostkowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego MLP Group S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2018 r. oraz przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień
i za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 r.
Rada Nadzorcza Spółki podjęła również decyzję o wyborze KPMG Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. do przeprowadzenia badania rocznego pakietu sprawozdawczego MLP Group S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. sporządzonego zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
rachunkowości stosowanymi przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ILDC oraz przeprowadzenia przeglądów kwartalnych oraz półrocznych pakietów
sprawozdawczych MLP Group S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
Spółka korzystała z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie:
a) przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki, rocznych skonsolidowanych
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.
b) przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.
c) przeprowadzania badania pakietów sprawozdawczych MLP Group S.A. dla celów prowadzenia
rachunkowości grupy ILDC.
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. świadczy na rzecz Spółki wyżej wymienione usługi nieprzerwanie, począwszy
od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2008 roku. Akcje MLP Group S.A. są notowane na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie od października 2013 roku.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z KPMG w zakresie
przeprowadzenia wymienionych w niniejszym raporcie czynności.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania ww.
czynności.
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