
 

 

Rada Nadzorcza 

Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach 

 

 

Rada Nadzorcza Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. wydłuża termin składania ofert na: 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 
1
 oraz 

sporządzenie pisemnych sprawozdań z ich badania do dnia 18.10.2019 r. i postanawia dokonać 

zmiany ogłoszenia dotyczącego zaproszenia firm audytorskich do złożenia ofert na przeprowadzenie 

badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 
1
 oraz sporządzenie 

pisemnych sprawozdań z ich badania, w następujący sposób: 

 

1) W części: „Warunki badania sprawozdania finansowego Centrali Zbytu Węgla 

„Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach, za rok obrotowy 2019 i 2020”: 

 Pkt 7) otrzymuje brzmienie: 

„Pisemne oferty należy przesłać pocztą od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 18.10.2019 r. 

(data wpływu oferty do Spółki) lub składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 407 od dnia 

publikacji ogłoszenia do dnia 18.10.2019 r. w godzinach od 7:00 do 15:00, adres: Centrala 

Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, w zamkniętych 

kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2019 i 2020”.  

 Pkt 8) otrzymuje brzmienie: 

Wszelkie niezbędne informacje o Spółce będzie można uzyskać od dnia 09.09.2019 r. do 

dnia 18.10.2019 r., kierując pisemne zapytania najpóźniej do dnia 17.10.2019 r. na adres 

mailowy: mnowak@czw.com.pl 

2) Ostatni akapit treści ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego nastąpi  

w dniu 21.10.2019 r. w siedzibie Spółki. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub 

złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane. Rada 

Nadzorcza zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny  

i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.” 

 

 
 

                                                 
1
 Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa 

lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Powyższe dotyczy wszystkich zapisów 

ogłoszenia, w których jest mowa o badaniu sprawozdania w latach 2019 i 2020. 


