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Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Data: 10.08.2021 r. 

Zarząd Spółki HM INWEST S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 8.07.2021 r. podjęła 

uchwałę w sprawie wyboru firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

wpisaną na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 

do przeglądu i badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Spółki HM Inwest S.A. w latach 2021 – 2022 tj.: 

 

1) wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonych za: i) I 

półrocze 2021 roku, ii) I półrocze 2022 roku; 

2) wykonania przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Spółki za: i) I półrocze 2021 roku, ii) I półrocze 2022 roku; 

3) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za: i) rok obrotowy 

kończący się̨ 31 grudnia 2021 roku, ii) rok obrotowy kończący się̨ 31 grudnia 2022 

roku; 

4) przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za: 

i) rok obrotowy kończący się̨ 31 grudnia 2021 roku, ii) rok obrotowy kończący się ̨ 

31 grudnia 2022 roku; 

5) przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych za: i) rok obrotowy kończa ̨cy się 31 grudnia 2021 roku, ii) 

rok obrotowy kończa ̨cy się 31 grudnia 2022 roku w zakresie badania zgodności z 

wymogami rozporza ̨dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2018/815 z 17 grudnia 

2018 roku uzupełniaja ̨cego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotycza ̨cych 

specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczości (Dz. Urz. UE L 

143 z 29.05.2019), dalej „Rozporza ̨dzenie ESEF”.  

 

W wykonaniu upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w opisanej wyżej uchwale, po 

wypracowaniu ostatecznego brzmienia i warunków umowy, w dniu 9.08.2021 r. została 

podpisana z Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa o przegląd 

i badanie sprawozdań finansowych. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust.1 MAR Informacje poufne 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 
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