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Temat

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna (dalej zwanego "Funduszem") informuje, że 
w dniu 12 lipca 2011 roku, Rada Nadzorcza Funduszu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za I 
półrocze 2011 roku oraz badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za 2011 rok. Zgodnie
z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza Funduszu wybrała spółkę pod firmą Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 (zwaną dalej "E&Y").

E&Y jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany zgodnie ze Statutem 
Funduszu, obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

E&Y przeprowadzi badania wymaganych przepisami prawa sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej NFI 
Midas S.A. za rok obrotowy 2011 oraz przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze 
półrocze 2011 roku. Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zostanie zawarta z E&Y na 
okres przeprowadzenia przeglądu i badania oraz sporządzenia opinii wraz z raportem.

Fundusz korzystał z usług E&Y w zakresie badania sprawozdań finansowych Funduszu za lata 2004 oraz 2005.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).
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