
  

 

 

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD 

STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 

Waszyngton, DC 20549 

FORMULARZ 8-K 
RAPORT BIEŻĄCY 

W TRYBIE UST. 13 LUB UST. 15(d) USTAWY 

O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 R. 

Data raportu 

 (Termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem) 

9 grudnia, 2010 r. 

 

 

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION 
(Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport) 

 

 

DELAWARE 
(Stan lub inne miejsce 

utworzenia/zawiązania) 

0-24341 
(Numer w ewidencji 

Komisji) 

54-18652710 
(Podatkowy numer 

identyfikacyjny 

pracodawcy IRS) 

 

3000 Atrium Way, Suite 265  

Mount Laurel, New Jersey 
(Adres głównej siedziby organu wykonawczego podmiotu składającego 

raport) 

08054 
(Kod pocztowy) 

 

(856) 273-6980 
(Numer telefonu podmiotu składającego raport, wraz z numerem kierunkowym) 

 
W przypadku składania formularza 8-K w związku z jednoczesnym wykonywaniem przez podmiot 

składający raport obowiązków określonych przepisami wskazanymi poniżej, należy zaznaczyć właściwą 

kratkę: 

Pisemne zawiadomienia zgodnie z Przepisem 425 na podstawie Ustawy o papierach wartościowych 
(17 CFR 230.425) 

Wnioski składane zgodnie z Przepisem 14a-12 na podstawie Ustawy o obrocie papierami 

wartościowymi (17 CFR 240.14a-12) 

Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 14d-2(b) na podstawie Ustawy o obrocie papierami 

wartościowymi (17 CFR 240.14d-2(b)) 

Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 13e-4(c) na podstawie Ustawy o obrocie papierami 

wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c)) 
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Ustęp 4.01. Zmiana niezależnego biegłego rewidenta podmiotu składającego raport 

Z dniem 9 grudnia 2010 roku Komisja ds. Audytu przy Radzie Dyrektorów spółki Central 
European Distribution Corporation („Spółka”) zatwierdziła odwołanie PricewaterhouseCoopers 

Sp. z o.o. („PwC”) jako niezależnego biegłego rewidenta Spółki po zakończeniu przez PwC 

realizacji usług związanych z badaniem rocznego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 

31 grudnia 2010 roku oraz powiązanych przeglądów kwartalnych za 2010 rok. Również z dniem 
9 grudnia 2010 roku Spółka wyznaczyła Ernst & Young Audit Sp. z o.o. („E&Y”) na swojego 

niezależnego biegłego rewidenta począwszy od przeglądów kwartalnych za 2011 rok oraz 

badania za rok finansowy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 roku. Mianowanie E&Y zostało 
zatwierdzone przez Komisję ds. Audytu przy Radzie Dyrektorów Spółki. 

 

Raporty PwC na temat sprawozdań finansowych Spółki za lata finansowe zakończone  
31 grudnia 2008 roku i 2009 roku nie zawierają żadnych opinii negatywnych, rezygnacji 

z wyrażenia opinii, ani opinii z zastrzeżeniami lub zmianami ze względu na niepewność, zakres 

badania lub zasady rachunkowości. 

 
W latach finansowych Spółki zakończonych 31 grudnia 2008 roku i 2009 roku, a także do 

31 grudnia 2010 roku nie odnotowano żadnych (i) rozbieżności z PwC odnośnie kwestii 

dotyczących zasad rachunkowości lub praktyk księgowych, ujawnień zawartych w sprawozdaniu 
finansowym, zakresu lub procedury badania, które w razie nierozstrzygnięcia w sposób 

zadowalający dla PwC, spowodowałyby ujawnienie przez PwC przedmiotu takiej rozbieżności 

w związku z raportami PwC; ani (ii) zdarzeń podlegających ujawnieniu opisanych 
w Ustępie 304(a)(1)(v) Rozporządzenia S-K. 

 

Spółka przekazała PwC kopię powyższych ujawnień w niniejszym raporcie bieżącym na 

formularzu 8-K i poprosiła PwC o wydanie pisma adresowanego do Amerykańskiej Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd, w którym PwC potwierdza ujawnione informacje lub odmawia 

ich potwierdzenia. Kopia tego pisma, z dnia 9 grudnia 2010 r., jest załączona do niniejszego 

raportu bieżącego na formularzu 8-K jako Załącznik 16.1. 
  

W latach finansowych Spółki zakończonych 31 grudnia 2008 roku i 2009 roku, a także do 

dnia niniejszego raportu bieżącego na formularzu 8-K Spółka ani żadna osoba w jej imieniu nie 

konsultowała się z E&Y odnośnie do (i) zastosowania zasad rachunkowości dla pewnych 
transakcji zrealizowanych lub proponowanych, lub rodzaju opinii z badania, która mogłyby być 

wydana na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, a firma E&Y nie 

przedstawiła Spółce żadnego pisemnego raportu ani porady ustnej, które zdaniem E&Y 
stanowiłyby istotny czynnik wpływający na Spółkę przy podejmowaniu decyzji odnośnie do 

kwestii dotyczących rachunkowości, badania lub sprawozdawczości finansowej; oraz (ii) nie 

stwierdzono żadnych kwestii, które byłyby przedmiotem rozbieżności zgodnie z definicją 
w Pozycji 304(a)(1)(iv) Rozporządzenia S-K, ani zdarzeń podlegających ujawnieniu, jak opisano 

to w Pozycji 304(a)(1)(v) Rozporządzenia S-K. 

 

Ustęp 9.01. Sprawozdanie finansowe i Załączniki 

 (d) Załączniki 

 Nr Załącznika Opis 

  
16.1 Pismo od PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do Amerykańskiej Komisji 

Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 9 grudnia 2010 r. 
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PODPIS 
 

Zgodnie z wymogami Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., (ang. Securities 

Exchange Act of 1934) Central European Distribution Corporation poleciła należycie 

umocowanemu sygnatariuszowi podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu. 
 

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION 

CORPORATION 
 

 

 
 /-/ Chris Biedermann    

 Chris Biedermann 

 Wiceprezes i Dyrektor Finansowy 

Data:  15 grudnia 2010 r. 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Ustęp 9.01. Sprawozdanie finansowe i Załączniki 

 (d) Załączniki 

 Nr Załącznika Opis 
  
16.1 Pismo od PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do Amerykańskiej Komisji 

Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 9 grudnia 2010 r. 

 


