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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Dotyczy: raportu bieżącego nr 25/2011 AD. Drągowski S.A. z dnia 20.06.2011 r.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744) uprzejmie informuję, że Kadis
Sp. z 0.0. z siedzibą w Kiełpinie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań fmansowych
wpisany do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów podmiotów uprawnionych do bada-
nia sprawozdań finansowych pod numerem 1891, w dniu 20.06.2011 roku otrzymała wypo-
wiedzenie umowy na badanie sprawozdania finansowego z dnia 11 marca 2009 roku dokona-
ne przez AD. Drągowski S.A ..

Jednocześnie stwierdzam, że w okresie obowiązywania ww. umowy o badanie sprawoz-
dania finansowego biegły rewident, Ryszard Sobkowiak, wpisany w rejestrze KIBR pod nu-
merem 8726, badający w imieniu naszej Spółki sprawozdania fmansowe AD. Drągowski S.A.
wydał opinię z objaśnieniem z badania sprawozdania finansowego za 2008 r. i opinię z za-
strzeżeniem z badania sprawozdania fmansowego za 2010 rok oraz raport z przeglądu spra-
wozdania za I półrocze 2010 r. z zastrzeżeniem dotyczącym zmiany zasad wyceny polegają-
cej na zaniżeniu stawek odpisów umorzeniowych i amortyzacji.

W związku z powyższym nie możemy potwierdzić tej części raportu bieżącego nr
25/2011 AD. Drągowski S.A. z dnia 20.06.2011 r., w której są stwierdzenia, że nie było opinii
z zastrzeżeniami w okresie obowiązywania umowy o badanie sprawozdania finansowego, ani
rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa, w tym przypadku usta-
wy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późno
zm.) i ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94,
poz. 1037 z późno zm.).
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