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Informacja o korekcie skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego 

za rok 2019 

Data: 16.06.2020r. 

Zarząd spółki HM Inwest S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości informację 

o dokonaniu korekt: 

- Sprawozdania zarządu z działalności HM Inwest S.A., stanowiącego załącznik do 

Jednostkowego raportu rocznego Spółki,  

- Sprawozdania zarządu z działalności Grupy kapitałowej HM Inwest S.A., stanowiącego 

załącznik do Skonsolidowanego raportu rocznego Spółki. 

 

Ponadto w obu wymienionych dokumentach dokonano również korekty numeracji punktów 

sprawozdania. 

 

Treść uzupełnionych informacji:  

 

Osoby spełniające ustawowe kryteria niezależności w Komitecie Audytu w 2019r. to 

Waldemar Ołdak i Paula Glaser. 

Osoba posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 

sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia: Przewodniczący Komitetu 

Audytu - Waldemar Ołdak - 24 lata doświadczenie jako Główny Księgowy i Kontroler 

Finansowy. 

Osoba posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze 

wskazaniem sposobu ich nabycia:  Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu - Jarosław 

Mielcarz - 20 lat doświadczenie w branży deweloperskiej. 

Firma audytorska nie wykonywała innych usług na rzecz HM Inwest S.A. 

Zgodnie z obowiązującą polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania, 

wyboru firmy audytorskiej do badania dokonuje Rada Nadzorcza działając na podstawie 

rekomendacji sporządzonej przez Komitet Audytu. Podczas dokonywania wyboru firmy 

audytorskiej należy wziąć pod uwagę następujące kryteria: niezależność i bezstronność 

firmy audytorskiej, wynagrodzenie za badanie,  dotychczasowe doświadczenie i potencjał 

podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego oraz badaniu 

sprawozdań jednostek o podobnym profilu działalności,  sprawdzanie kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie. 

Wybór firmy audytorskiej został dokonany na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, 

przez Radę Nadzorczą, co jest zgodne z przyjętymi zasadami. Zawarto kolejną umowę z 

dotychczasową firmą audytorską. 

Komitet Audytu zebrał się 8 razy w sprawach wykonania obowiązków dotyczących roku 

2019.  

Wszystkie te działania zostały przedstawione w Sprawozdaniu z działalności Komitetu 

Audytu za rok 2019 z dnia 30/04/2020. 

 

Obowiązki komitetu audytu nie są wykonywane przez radę nadzorczą lub inny organ 

nadzorujący lub kontrolujący. 

 

Podstawa prawna: 



Art. 56ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Piotr Hofman - Prezes Zarządu 


