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INFORMACJA FIRMY AUDYTORSKIEJ O ROZWIĄZANIU UMOWY Z FIRMĄ 
AUDYTORSKĄ NA MOCY POROZUMIENIA STRON 

 

Provento Audyt sp. zo.o. z siedzibą w Krakowie (dalej Firma Audytorska) działając na 
podstawie art. 66 ust 9  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, informuje, iż w 
dniu 23 sierpnia 2022 r. zawarła Porozumienie o rozwiązaniu umowy o przeprowadzenie 
badania sprawozdań finansowych zawartej w dniu 14 marca 2022 r. r. (dalej „Umowa”) z 
NEXITY GLOBAL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Porozumienie”) w zakresie w jakim 
dotyczy przeprowadzenia badania sprawozdań za rok 2022r.  

 Rozwiązanie Umowy nastąpiło w zw. z zaistnieniem uzasadnionej podstawy w rozumieniu 
art. 66 ust. 7 pkt 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, którą są zmiany 
organizacyjne Emitenta i projektowane zmiany właścicielskie do których będzie prowadzić 
proces odwrotnego przejęcia i związane z tym wniesienie przedsiębiorstwa THE BATTERIES 
Sp. z o.o do Nexity Global S.A.  w związku z przystąpieniem przez Emitenta i JR HOLDING 
ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 8 czerwca 2022 r. do umowy inwestycyjnej z dnia 18 
września 2020 r. zawartej pierwotnie przez wspólników THE BATTERIES Sp. z o.o, a której 
stronami obecnie jest APER VENTURES Sp. z o.o. S.K.A. ASI z siedzibą w Warszawie , THE 
BATTERIES Sp. z o.o. oraz pięć innych osób prawnych i trzy osoby fizyczne. 

Nexity Global S.A. oraz Firma Audytorska  zgodnie uznały, że zachodzą przesłanki określone 
w art. 66 ust. 7 pkt 3) ustawy o rachunkowości, w konsekwencji czego w dniu 23 sierpnia 2022 
r. za porozumieniem Stron Nexity Global S.A. oraz Firma Audytorska rozwiązały dotychczas 
obowiązującą Umowę, ze skutkiem na dzień podpisania ww. Porozumienia. Rozwiązanie 
Umowy na mocy porozumienia nastąpiło po wyrażeniu zgody na dokonanie zmiany firmy 
audytorskiej przez Radę Nadzorczą wskazanej Spółki. 

 

 

Z poważaniem 

Anna Leńczowska 
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