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Treść raportu:

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24.02.2022 roku wpłynął do Spółki podpisany protokół Rady 
Nadzorczej Spółki wraz z uchwałą z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru biegłego 
rewidenta. 
Z uwagi na fakt, że Spółka powzięła wiadomość w dniu 15.02.2022r., że w dniu 3 stycznia 2022 roku został 
zakończony proces, w wyniku którego Moore Rewit Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku (80-137) przy ul. Starodworskiej 1 (poprzednia nazwa: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością), jako biegły rewident wybrany przez Radę Nadzorczą na lata 2021 – 2022,  
wniosła zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”) do spółki Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-613), ul. Tytusa Chałubińskiego nr 8, stanowiącą wyodrębniony 
organizacyjnie i finansowo ze struktury Moore Rewit Audyt sp. z o.o. zespół składników materialnych i 
niematerialnych, na spółkę Moore Polska Audyt sp. z o.o. przeniesione zostały wszelkie prawa i obowiązki z 
dotychczasowych umów o przeprowadzenie rewizji finansowej, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę 
zmieniającą uchwałę z dnia 12.10.2020 r. dotyczącą wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do 
przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2021 – 2022. 
Mając na uwadze powyższe na Moore Polska Audyt sp. z o.o. przeniesione zostały wszelkie prawa i obowiązki z 
dotychczasowych umów o przeprowadzenie rewizji finansowej, wobec czego Moore Polska Audyt sp. z o.o. jest 
podmiotem wybranym do przeprowadzenia: 
-badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok; 
-badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok;  
-przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz  za I półrocze 2022 roku; 
-przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku oraz  za I półrocze 2022 roku. 
Spółka podpisała w dniu 24.02.2022r. aneks do dotychczas obowiązującej umowy o przeprowadzenie badania 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 uwzględniającego zmiany podmiotu uprawnionego do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. 
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