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Treść raportu:

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do opublikowanego
przez Spółkę w dniu 31.05.2017r. raportu rocznego za rok 2016, raportu bieżącego nr 6/2017 oraz wydanego przez
niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w
Warszawie stanowiska z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 (Stanowisko), niniejszym
informuje, iż w dniu 02.06.2017 roku Rada Nadzorcza jednomyślnie podjęła uchwałę nr 5 w sprawie wydania
opinii Rady Nadzorczej w zakresie odmowy wydania opinii do sprawozdania finansowego przez biegłego
rewidenta. Zgodnie z uchwałą Rada Nadzorcza Spółki, odnosząc się do stanowiska wydanego przez biegłego
rewidenta - KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej:
KPMG) - będącego w konsekwencji odmową wydania opinii biegłego z badania Sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2016, w związku z stwierdzoną przez niego niepewnością co do kontynuacji działalności Spółki, i po
zapoznaniu się ze Sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, potwierdza, że
ma pełną wiedzę co do stanu faktycznego i prawnego Spółki oraz wspiera Zarząd w podejmowanych działaniach
mających na celu zapewnienie kontynuacji jej działalności. Jednocześnie wierząc, że wskazane przez biegłego
rewidenta, w jego stanowisku, elementy niepewności, zostaną wyjaśnione w bieżącym roku finansowym, Rada,
niezwłocznie po wystąpieniu takich okoliczności, podejmie działania i zwróci się do KPMG z wnioskiem o wydanie
opinii lub zdecyduje o wyborze innego niezależnego biegłego rewidenta, celem przeprowadzenia badania i
potwierdzenia w formie opinii zmiany sytuacji Spółki.
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