
Bielsko-Biała, 13 czerwca 2018 r. 

 

 

 

Informacja Rady Nadzorczej 

Spółki Abadon Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

dot. oceny sprawozdania finansowego Abadon Real Estate S.A. i Grupy Kapitałowej 

Abadon Real Estate przez Radę Nadzorczą  
 

 

Rada Nadzorcza Abadon Real Estate S.A. mając na uwadze § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71  ust. 1  

pkt 12) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) informuje, że dokonała pozytywnej oceny: 

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Abadon za 2017 r. 

- jednostkowego sprawozdania finansowego Abadon Real Estate S.A. za 2017 r.  

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate za 

2017 r.   

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 

 

UZASADNIENIE 

 

W opinii Rady Nadzorczej w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawozdaniu 

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej informacje dotyczące istotnych aspektów 

organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki i spółek zależnych 

w 2017 roku zostały przedstawione w sposób rzetelny i wyczerpujący. Zgodnie ze 

sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta są one zgodne z informacjami zawartymi 

odpowiednio w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Grupy Kapitałowej i nie zawierają żadnych istotnych zniekształceń. Roczne sprawozdanie 

finansowe Spółki i skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało 

zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który stwierdził, że przedstawiają one 

rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 i są 

zgodne z przepisami prawa i statutu Spółki. 

 

 

Pan Wiesław Cholewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

 

Pan Artur Olejnik – Członek Rady Nadzorczej 

 

 

Pan Leszek Kołodziej – Członek Rady Nadzorczej 

 

 

Pan Wojciech Wójcik – Członek Rady Nadzorczej 

 

 

Pan Michał Sapota – Członek Rady Nadzorczej 


