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1. Zgodnie ze Statutem IZOSTAL S.A., wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań 

finansowych dokonuje Rada Nadzorcza. Wyboru tego dokonuje na podstawie rekomendacji 

Komitetu Audytu. 

2. Komitet Audytu składa rekomendację dla Rady Nadzorczej, po przeprowadzeniu postępowania 

ofertowego na badanie sprawozdań finansowych IZOSTAL S.A., przeprowadzonego zgodnie 

z „Procedurą wyboru firmy audytorskiej w IZOSTAL S.A.”, przygotowaną przez Komitet Audytu 

i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą. 

3. W przypadku, gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie, 

wówczas rekomendacja Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej zawiera przynajmniej dwie 

proponowane firmy, najlepsze spośród tych, które złożyły oferty, wraz z uzasadnieniem oraz 

wskazanie preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich, z uzasadnieniem. Rekomendacja 

Komitetu Audytu powinna zawierać: (a) zapewnienie, że jest ona wolna od wpływów osób 

trzecich oraz (b) stwierdzenie, czy IZOSTAL S.A.  zawierał umowy zawierające klauzule, o których 

mowa w art. 66 ust. 5 a ustawy o rachunkowości. 

4. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, 

wówczas Rada Nadzorcza zobowiązana jest pisemnie uzasadnić przyczyny niezastosowania się 

do rekomendacji Komitetu Audytu i przekazać uzasadnienie podjętej decyzji Walnemu 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

5. Maksymalny okres nieprzerwanego trwania zleceń badań sprawozdań finansowych, 

sporządzonych przez IZOSTAL S.A. przeprowadzanych przez tą samą firmę audytorską lub firmę 

audytorską powiązaną z tą firmą lub jakiegokolwiek członka sieci działającego w państwach Unii 

Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie nie może przekraczać 5 lat. 

6. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania sprawozdań finansowych 

IZOSTAL S.A. przez okres dłuższy niż 5 lat. Może on ponownie przeprowadzić badania 

sprawozdań sporządzonych przez IZOSTAL S.A. po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia 

ostatniego badania. 

7. Umowa z firmą audytorską może zostać zawarta przez IZOSTAL S.A. na okres nie krótszy niż 2 

lata i nie dłuższy niż 5 lat. 


