SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI RADY NADZORCZEJ ORAZ
OCENY PRACY RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU
Skład Rady Nadzorczej w 2010 roku
W 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie:
•

w okresie od 01.01.2010 r. do 29.03.2010 r.:
Eryk Karski – Członek
Mirosława Michalska – Członek
Dariusz Str czy ski – Członek
Antoni Taraszkiewicz – Przewodnicz cy
Sylwester Wojewódzki – Zast pca Przewodnicz cego

•

w okresie od 29.03.2010 r. do 31.12.2010 r.:
Eryk Karski – Członek
Mirosława Michalska – Członek
Cezary Gregorczuk – Członek
Antoni Taraszkiewicz – Przewodnicz cy
Sylwester Wojewódzki – Zast pca Przewodnicz cego

W dniu 28.12.2010 r. pani Mirosława Michalska Członek Rady Nadzorczej Spółki poinformowała o
zło eniu rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzie

poprzedzaj cy odbycie Walnego

Zgromadzenia, którego porz dek obrad b dzie przewidywał punkt umo liwiaj cy wybór członka lub
członków Rady Nadzorczej.
Informacje z działalno ci Rady Nadzorczej w 2010 roku
Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 r., poz. 1037 z pó n. zm.) oraz
Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad
działalno ci Spółki, sprawowała kontrol dokumentów przedstawianych przez Zarz d Spółki oraz
realizowała pozostałe swoje zadania. Członkowie Rady nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z
Zarz dem Spółki.
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W roku 2010 Rada odbyła 6 posiedze , na których dokonywano oceny bie cych działa Zarz du
Spółki i bie cej działalno ci finansowej Spółki. Istotne decyzje Zarz du Spółki uzyskiwały aprobat
Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w protokołach sporz dzanych z posiedze Rady.
Rada Nadzorcza rozpatrywała bie ce problemy zwi zane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki oraz
podejmowała uchwały w sprawach zwi zanych z działalno ci Spółki i wynikaj ce z postanowie
Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.
Podejmowane i analizowane przez Rad problemy miały na celu usprawnienie zarz dzania Spółk w
celu uzyskania maksymalizacji osi ganych przez ni wyników finansowych, wzrostu jej warto ci i
zapewnienia długofalowego rozwoju. Rada Nadzorcza formułowała pod adresem Zarz du Spółki
wskazówki dotycz ce sposobu osi gania wymienionych wy ej celów.
Komitet audytu
Rada Nadzorcza nie wyodr bniła w swojej strukturze komitetu audytu. Rada Nadzorcza składa si z
minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i prowadziła prace oraz podejmowała decyzje
kolegialnie. Wyodr bnianie w pi cioosobowym składzie Rady komitetu audytu nie znajduje
uzasadnienia.
Samoocena pracy Rady Nadzorczej
Przedstawione sprawozdanie zawiera kierunki głównych działa Rady Nadzorczej w 2010 roku.
Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalno ci Spółki we wszystkich dziedzinach jej
działalno ci,

udzielała

konsultacji Zarz dowi Spółki w podejmowaniu strategicznych

dla

przedsi biorstwa decyzji. W zakresie swojej działalno ci wykazała si sumienno ci , rzetelno ci i
wiedz fachow . Ka dy Członek Rady Nadzorczej doło ył nale ytej staranno ci oraz zaanga owania w
wykonywanie swoich obowi zków w Radzie.
Skład Rady Nadzorczej spełniał wymagania zawarte w Zasadach Dobrych praktyk Spółek Notowanych
na GPW, w tym w odniesieniu do kompetencji członków Rady Nadzorczej.

Zakres, sposób działania i skład Rady Nadzorczej były zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych,
Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, w szczególno ci w zakresie ilo ci członków Rady
Nadzorczej oraz cz stotliwo ci i tematyki posiedze .
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Maj c powy sze na uwadze rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoj prac w PTS „Plast-Box” S.A.
w 2010 roku oraz współprac z Zarz dem Spółki.

Słupsk, maj 2011 r.
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