
SPRAWOZDANTE RADY NADZORCZEJ Sp6tKt pOD FtRMt[

POLSKTE TOWARZYSTWO WSptERANtA PRZEDS|EBIORCZOSC:| S.A

z wynikdw oceny sprowozdonia finansowego spdlki za rok 2075,
z wynik6w oceny sprawozdania zarzqdu z dzialolnoici sp6tki w 2075 r,,
z wynik6w oceny wniosk6w zarzqdu co do podziolu zysiku,

z dziqlolnoici rady nadzorczej w roku 2015.

Podstawa prawna: art. 382 I 3 Ustawy z dnia 15 wrzeSnia 2000 r. Kodeks Sp6fek Handlowych

Stosownie do art. 382 5 3 Kodeksu Sp6lek Handlowych Rada Nadzorcza Spdlki Polskie Towarzystworily'spierania

Przedsigbiorczoici S.A. z siedzibq w Katowicach zapoznala siq:

L z jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy 20115.

ll. ze sprawozdaniem Zarzqdu z dzialalnodci Sp6lki orazz dzialalnodci Grupy kapitatowej w 2015 r.

lll. z propozyqqZarzqdu w przedmiocie przeznaczenia zysku za20t5 r.

iprzygotowala:

lV. sprawozdanie z dzialalno6ci rady nadzorczej w 2015 r.

l. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania PrzedsiqbiorczoSci S.A. z wynik6w oceny

jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego lip6tki za rok obrotowy 2015"

Badanie zar6wno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania f inansowego za rok obrotowy 2015

przeprowadzita sp6tka PKF Consult Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq sp. k. - powolana do te,'j czynno5ci

uchwalq Rady Nadzorczej numer 2/02/2016 z dnia 25lutego 2016 r.

Rada Nadzorcza zapoznafa siq z tredciq opinii i raportu bieglego rewidenta z badania jedno:;tkowego i

skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stwierdza, 2e sprawozdaniil finansowe Sp6fki, ka2de skladajqce

siq z:

a) bilansu sporzqdzonego na dziefi 3L grudnia 2015 roku;

b) rachunku zysk6w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;

c) rachunku przeplyw6w pieniq2nych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 20115 roku;

d) zestawienia zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 1 stycznia 20115 roku do 31 grudnia 201,5 roku;

e) informacji dodatkowej,

wedfug opinii bieglego rewidenta, przedstawiajE rzetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oc,eny wyniku

finansowego, dziatalno5ci gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, jak 1le2 sytuacji

majqtkowej i finansowej badanej Sp6lki na dzieri 31 grudnia 2015 roku, oraz,,2e zostafy sporzqdzone prawidtowo,



i sq zgodne z wplywajqcymi na formq i tre56 sprawozdania finansowego przepisami prawa regulujqcymi

przygotowa nie sprawozdad finansowych oraz posta nowieniami statutu sp6lki.

Po zapoznaniu sig z opiniq bieglego' rewidenta Rada Nadzorcza nie wnosi swoich uwag oraz zastrze2ed co do

tredci $pra,wozdafi finansowych oraz co do przedstawionych w nich danych finansowych.

Majqc powy2sze na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe Spdlki za rok obrotowy

2015 tioku (jednostkowe i skonsolidowane) i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy polskie

Towar?yst\Mo Wspiera n ia PrzedsiqbircrczoSci S.A. jego zatwierdzenie.

ll. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiqbiorczo6ci S.A. z wynik6w oceny

spravrrozdania Zarz1du z dzialalno6ci Sp6lki oraz sprawozdania z dziafalno6ci Grupy kapitalowej w roku

2015.

Po zappznaniu siq ze sprawozdaniem Zarzqdu z dzialalnoici Sp6lki oraz ze sprawozdaniem Zarzqdu z dzialalno6ci

Grupy !apitalowej w 2015 roku i rozpatrzeniu ich tredci - Rada Nadzorcza stwierdza, 2e zawierajq one niezbqdne

informBcje i sq zgodne z danymi dotyczqcymi poszczeg6lnych pozycji sprawozdania finansowego (oraz

odpotViednio - skonsolidowanego) oraz,2e zostaly ono sporzqdzone rzetelnie, w jasny spos6b przedstawiajqc

dziatalhoii Sp6lki i Grupy kapitalowej w 2015 roku.

Opinia bieglego rewidenta r6wnie2 stwierdza, 2e sprawozdanie Zarzqdu z dziafalnoici Spdtki uwzglqdnia, we

wszystkich istotnych aspektach, informacje o kt6rych mowa w art. 49 ustawy o rachunkowo5ci i sq one zgodne z

informpcja mi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Zdaniefn Rady Nadzorczeizarzqd Spt5fki konsekwentnie realizuje zalo2onqstrategiq, osiqgajqc wyznaczone cele.

w opirf ii Retdy Nadzorczej nie ma aktualnie 2adnych przestanek mogqcych jwiadczyi o tym, ii dziafalnoji Sp6lki i

Grupy kapitatowej moglaby w najblii:szym czasie byi w jakikolwiek spos6b zagro2ona.

Biorqc pod uwagq powy2sze Rada Nadzorcza:

- pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarzqdu z dziafalnorici sp6tki oraz sprawozdanie z dziafalnorici Grupy

kapitalowej w 2015 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy polskie Towarzystwo

Wgpierania Przedsigbiorczoici S"A. ich zatwierdzenie;

- po[ytywnie ocenia dziatalnoii Zarzqdu i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy polskie

Towar:tystwo Wspierania Przedsiqbiorczo5ci S.A. udzielenie absolutorium czlonkowi Zarzqdu Sp6lki z

pefnienia obowiqzk6w w 2015 roku.

lll. Spraurozdanie Rady Nadzorczejl Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiqbiorczoici S.A. z wynik6w oceny

wniosk6w Tarzqdu co do podzialu zysku.

Biorqc pod uwagq osiqgniqte przez Sp6fkq wyniki oraz zakladane cele Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i

przychyla siig do wniosku Zarzqdu co do przeznaczenia zysku.

lV. Sprar,vozdanle z dz[alalno5ci Rady Nadzorczej w roku 2015.
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Zgodnie z postanowieniami Statutu Sp6fki Rada Nadzorcza jest stalym organem nadzoru Sp6lki we wszystkich

dziedzinach dzialalnodci So6tki.

W okresie od dnia 1 stycznia do 10 wrzeinia 2015 roku sklad Rady Nadzorczej Sp6lki byf nastqpujqcy:

1. Bartosz Bezubik

2. Andrzej Gtowacki

3. Jacek Grzywacz

4. Tomasz Jakubiak

5. Piotr Szczeszek

W dniu 11 wrzeinia 20L5 r. na podstawie o6wiadczenia akcjonariusza sp6lki - Wojciecha Kudpika ze skfadu Rady

Nadzorczej zostat odwolany Bartosz Bezubik iw jego miejsce zostaf powolany Pan Lech Gryko. Do dnia 31 grudnia

2015 sktad nie ulegal dalszym zmianom.

W poni2szej tabelizawarto sklad Rady Nadzorczej na 3!.t2.20t5wrazz danymidotyczqcymi kadencjli:

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjqta nastqpujqce uchwaly:

1. Uchwala t/03/20!5 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie wyboru bieglego rewidenta;
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Piotr Szczeszek Przewodniczqcy Rady Nadzorczej 22 czerwca 20t6 22 czerwca 2l 19

Lech Gryko Cztonek Rady Nadzorczej ll wrze5nia 2015 11 wrze5nia 2 )18

Andrzej Gtowacki Czlonek Rady Nadzorczej 2! czerwca 2013
2t czerwca 2l

(30 czerw,ca 2
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Jacek Grzywacz Czfonek Rady Nadzorczej 22 czerwca20!6 22 czerwca 2l L9

Tomasz Jakubiak Czlonek Rady Nadzorczej 2L czerwca2073
2l czerwca 2l

(30 czerw,ca 2
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Piotr Szczeszek
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JaceK (]rz'ywacz

Tomdsz Jakubiak


