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Badanie wybranych zagadnień
związanych z prowadzeniem spółki
dla Elektrociepłownia Będzin S.A.
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Rada Nadzorcza
Elektrociepłownia Będzin S.A.
ul. Bolesława Krzywoustego 7
61-144 Poznań

Warszawa, 26 maja 2021 roku

Szanowni Państwo,
W imieniu TRUSTWAY Audit Sp. z o.o. ( ,,Trustway") mamy przyjemność przedstawić PaństY.,u ofertę usług zbadania wybranych zagadnień
związanych z prowadzeniem spraw spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. (,,Spółka") w zakresie transakcji nabycia spółki Energo Utech S.A.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu członków naszego zespołu w zakresie badania sprawozdań finansowych i realizacji projektów z zakresu fuzji
i przejęć oraz realizacji zleceń z zakresu weryfikacji wybranych elementów działania podmiotów gospodarczych jesteśmy przekonani o
odpowiednim przygotowaniu do świadczenia na rzecz Spółki niezależnych usług audytorskich i spełniania wysokich wymagań jakościowych
stanianych biegłemu rewidentowi do spraw szczególnych przez właścicieli Spółki.
Naszym priorytetem jest bieżący kontakt z kierownictwem jednostki, jej Radą Nadzorcą tak aby odpowiednio wcześnie komunikować
i rozwiązywać istotne kwestie mające wpływ na przedmiot zlecenia.
Mamy nadzieję, że niniejsza oferta odpowiada na Państwa oczekiwania w zakresie wyboru niezależnego rewidenta do spraw szczególnych.
Wszelkie pytania lub wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do Witolda Czyża na numer telefonu:
Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Biegły Rewident nr 90094
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Signed by/
Podpisano przez:
Date / Data:
2021-05-26
07:39
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Nasz zespół
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie audytu oraz bieżący kontakt z kierownictwem Spółki będzi� biegły rewident nrl
Poniżej prezentujemy życiorysy zawodowe kluczowych członków zespołu TRUSTWAY, którzy będą zaangażowani w realizację zlecenia.

Witold Czyż
sol�m Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie na Wydziale Zarządzania w 1996 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera oraz
etu Teesside w Middlesborough (Wielka Brytania), gdzie uzyskał Dyplom Zarządzania. Oprócz posiadania tytułu biegłego rewidenta Witold
on�m honorowym Instytutu Biegłych Księgowych w Wielkiej Brytaniii (Association of Certified Chartered Accountants).
hold posiada 23 letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych i pakietów sprawozdawczych sporządzonych zgodnie z wymogami ustawy
o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz US GMP, zdobyte w Ernst & Young, gdzie w latach 2005-2011
pełnił funkcję członka zarządu.
W trakcie swojej kariery zawodowej współpracował zarówno w zakresie badania sprawozdań finansowych, jak i świadczenia usług doradczych z zakresu
sprawozdawczości finansowej i systemów kontroli wewnętrznej z jednostkami z wielu sektorów gospodarki. Posiada doświadczenia w procesach IPO
oraz pozyskiwania finansowania dłużnego na polskim i międzynarodowych rynkach finansowych. Do najważniejszych klientów, dla których Witold pełnił
rolę kluczowego biegłego rewidenta lub odpowiadał za proces badania sprawozdania finansowego należeli: Poczta Polska S.A., Telekomunikacja Polska
S.A. (wraz z jednostkami zależnymi), Ruch S.A., IKEA, Danone Polska, Fabryka Mebli Forte S.A., Grupa Ożarów, ZREW S.A., Naftobudowa S.A., jednostki
z Grupy Kapitałowej PKN Orlen S.A. (badanie 20 podmiotów zależnych).
W latach 2016-2020 Witold pełnił rolę kluczowego biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe jednostek zależnych Polimex-Mostostal S.A.
Witold odpowiadał za realizację audytów wybranych aspektów działalności AWBUD S.A. oraz Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła li
Kraków - Balice sp. z o.o.
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Karol Gąsior, Doradca Inwestycyjny, CIA, CFA, Biegły Rewident nr 90067, FCCA, PRM
Karol posiada 20 letnie doświadczenie w audycie i świadczeniu usług doradczych dla szeregu klientów z wielu branż zdobyte firmach wielkiej czwórki (Ernst&
Young i KPMG) w Polsce, w Rosji, w Wielkiej Brytanii oraz w Papui Nowej Gwinei. Obsługiwał zarówno klientów . lokalnych ,fi tych krajach, jak i spółkr-tórki
ch
najwię
dzynarodowych koncernów (ostatnio na stanowisku starszego menedżera).
" _;;
W swojĄerze kierował zespołami liczącymi kilkadziesiąt osób, koordynując również projekty, w ramach których usługi były jednocześnie świadczone na
terytorium kilku krajów i kontynentów. Poza badaniem i przeglądami sprawozdań finansowych kierował również projektami doradztwa transakcyjnego i
księgowego (głownie w zakresie stosowania MSSF).
Karol ukończył handel międzynarodowy na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych
księgowych {ACCA), posiada również międzynarodowe kwalifikacje w zakresie audytu wewnętrznego (Certified Interna! Auditor), zarządzania ryzykiem
(Professional Risk Manager), jak również polską licencję doradcy inwestycyjnego oraz jej międzynarodowy odpowiednik (CFA Charter). Karol odpowiadał za
proces badania sprawozdania finansowego min. następujących klientów: Coca-Cola Beverages, McDonald, ABB, HIT, Adidas, OBI, Red Bull, Volga Dnepr Airlines
i wielu innych.
Sebastian Plndor - Biegły Rewident nr 12724
Abs�ydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Ekonomia.
Zajm� badaniem sprawozdań finansowych i innymi usługami atestacyjnymi zarówno średnich, jak i większych Spółek z polskim oraz zagranicznym
kapitałem. Wykonuje liczne ekspertyzy na potrzeby klientów. Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości zdobywał
pracując m.in. w Departamencie Rachunkowości i Podatków Polkomtel S.A. oraz na stanowiskach kierowniczych w Spółkach z kapitałem krajowym oraz
międzynarodowym.
Obecnie poza badaniem sprawozdań finansowych, świadczeniem usług poświadczających, realizacją projektów typu due diligence zajmuje się doradztwem
finansowo-księgowym dla grupy spółek działających w sektorze usług i nieruchomości.
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Zastosowanie nowoczesnych narzędzi i metod w powiązaniu
Jest dla nas zrozumiałe, że sprawa kosztu realizacji prac ma dla z wyznaczeniem do realizacji zlecenia członków zespołu
Państwa kluczowe znaczenie. Nasza firma przykłada duże posiadającego odpowiednie doświadczenie umożliwi nam
znaczenie do efektywnego działania. Nasze prace są szczegółowo osiągnięcie wysokiej efektywności pracy przy racjonalnie
skalkulowanym poziomie wynagrodzenia.
planowane i koordynowane.

Warunki współpracy (wynagrodzenie i terminy płatności)

Zakres prac

Kwota netto

Audyt wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki

Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia.
Proponujemy Zł-dniowy termin płatności. Do powyższej kwoty należy policzyć podatek VAT według obowiązującej stawki.
Zobowiązujemy się do realizacji zlecenia w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac, który zostanie potwierdzony stosownym protokołem przekazania
materiałów źródłowych.
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