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Subject: Draft resolution for the Ordinary General Meeting of Pfleiderer Group S.A., to 
be held on June 21, 2017 submitted by the Company’s  shareholder 

 

Current Report 32/2017 

The Management Board of Pfleiderer Group Spółka Akcyjna, with its registered office in 
Wrocław, Poland (the “Company”) hereby informs that on 19 June 2017, the Company 
received from the Brookside S.à r.l., as a shareholder representing over 5% of the 
Company’s share capital, the draft resolution for Item 10 h) of the agenda of the Company’s 
Ordinary General Meeting, to be held on June 21, as attached.  

This report was prepared pursuant to § 38 Section 1 Item 5 of the Ordinance of the Minister 
of Finance of 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by 
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the 
laws of a non-member state (consolidated text: Dz.U. of 2014, item 133).  

June 19, 2017 







ZAŁĄCZNIK 1 – projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki 

 

Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) 
z dnia 21 czerwca  2017 r. 

 
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz 
grupy kapitałowej Spółki 

§ 1 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, postanawia wybrać Deloitte Polska 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako 
podmiot uprawniony do badania rocznych i przeglądu śródrocznych, jednostkowych 
sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy 
kapitałowej Spółki, sporządzonych za okresy między 1 stycznia 2017 r. oraz 31 grudnia 2018 r. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz
grupy kapitałowej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, postanawia wybrać Deloitte
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w
Warszawie jako podmiot uprawniony do badania rocznych i przeglądu śródrocznych,
jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań
finansowych grupy kapitałowej Spółki, sporządzonych za okresy między 1 stycznia 2017 r.
oraz 31 grudnia 20178 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SCHEDULE 1 - the draft of the resolution concerning appointment of an entity authorized to audit 
financial statements of the Company and its capital group 

Resolution No. 8 
of the Ordinary 

 General Shareholders Meeting 
of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) 

of 21 June 2017 

concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the 
Company and its capital group 

 
§ 1 

The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 
393 item 1 of the Commercial Companies Code and Article 66 Section 4 of the Accounting 
Act, hereby resolves to appoint Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw as an entity authorized to audit 
annual and review interim, standalone financial statements of the Company and 
consolidated financial statements of Company’s capital group, prepared for the periods 
between 1 January 2017 and 31 December 2018. 

 

§ 2 

The resolution comes into force on the day of its adoption. 
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of the Ordinary

 General Shareholders Meeting

of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“)

of 21 June 2017

concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the
Company and its capital group

§ 1

The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article
393 item 1 of the Commercial Companies Code and Article 66 Section 4 of the Accounting
Act, hereby resolves to appoint Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw as an entity authorized to audit
annual and review interim, standalone financial statements of the Company and
consolidated financial statements of Company’s capital group, prepared for the periods
between 1 January 2017 and 31 December 20178.

§ 2

The resolution comes into force on the day of its adoption.


