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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 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 w
załączeniu przekazuje swoje stanowisko odnoszące się do kwestii opisanych w Stanowisku biegłego rewidenta.
W ocenie Zarządu Emitenta kontynuacja działalności Spółki nie jest zagrożona. Zarząd w Sprawozdaniu
finansowym Spółki oraz w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, zawarł wszelkie wymagane i zgodne z
najlepszą wiedzą Zarządu informacje dotyczące zasadności przyjęcia zasady kontynuacji działalności w okresie
nie krótszym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym.
Ponadto, Zarząd chciałby podkreślić, że biegły rewident przeprowadził standardowe badanie, w trakcie którego
Zarząd udzielał wyczerpujących wyjaśnień i odpowiadał na wszelkie pytania biegłego rewidenta, co do stanu
prawnego i faktycznego Spółki, w tym toczących się postępowań i ich wpływu na działalność Spółki. Biegły
rewident miał dostęp do wszelkich informacji oraz dokumentów, o które prosił w trakcie badania. Zarząd
wprowadził też do Sprawozdania finansowego wszystkie istotne korekty rekomendowane przez biegłego
rewidenta.
Dodatkowo Zarząd skierował prośbę do Rady Nadzorczej Spółki celem uzyskania stanowiska Rady Nadzorczej
odnośnie odmowy wydania opinii z badania sprawozdania za 2016 rok. Niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska
Rady Nadzorczej, Emitent przekaże je do publicznej wiadomości.
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