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INFORMACJA O ROZWIĄZANIU UMOWY O BADANIE  
 
 
Szanowni Państwo, 

 
Działając w imieniu firmy audytorskiej KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
sp. k., przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za 
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku ATM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 
mając na celu wykonanie obowiązku przekazania Komisji Nadzoru Finansowego informacji, o 
których mowa w art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 351, tj.), niniejszym informujemy o rozwiązaniu, za porozumieniem stron, umowy 
o badanie rocznego sprawozdania finansowego ATM S.A. za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2019 r. 
 
Przyczyną rozwiązania umowy o badanie jest brak porozumienia stron odnośnie oczekiwanego 
wzrostu kwoty wynagrodzenia z tytułu badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 
kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego 
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 
 
Prosimy o kontakt z nami (mmatusik@kpmg.pl, nr tel. 600-960-203), w przypadku gdyby 
zaistniała potrzeba udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji.  
 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
podpisano elektronicznie 
........................................................ 
Mirosław Matusik      
Komandytariusz, Pełnomocnik  
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