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l. lnformacje ogólne

Zgodnie ze Statutęm Spółki Akc]'jnei oDLE\ĄNIE PoLSKIE Rada NadzorcŻa składa się Ż pięciu
członków. LicŻbę cŻłonków Rady NadŻorczej usta]a Walne Zgromadzęnie Akcjonariusą''
Cz-łonkowie Rady Nadzorczej są porvo\rvani i od\łoływani przez Walne Zgromadzenie' Kadencja
Rady ilwa tlzy lata. Członkól Rady powołuje się na okres lł'spólnej kadencji'

W ok.3sie od 01.01.2014 r' do 31.12'201'1 I. Rada NadŻorcza działała w składzie po\\'ołanYn
] 6'05-20 l3 r- przeŻ Zwyczajne Walne Zgrornadzenie spólki.
Z\łTczajne Walne Zgromadzenie Spółki polvołało pięciu członków Rady Nadzorczej na rvspólną
trŻyletnią kadencję.

W sklad Rad!'zostali powołani|

Pani Joanna Łączyńska suchodolska _ Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Pan Kazirnięrz K*.iecień - Wiceprzewodrriczącv Rady NadzorcŻej

oraz Sękretarz Rady Nadzorczęj
- Członek Rad}, Nadzorcząi
- czło.ek Rady Nadzorczej
- Członek Rad}' NadŻorczej

Pan Tadeusz Pięla
Pan Adam sta1ł'o$T
P'rn RÓmrI Wrona

Kadencja Rad} roŻpoczęła się l7'05.2013 r-

w dniu 05.05'2014 f. Zuyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło absohltoriun wsz)'stkin
Członkom Rady Nadzorczej Spółki:
- Pani Joannie Łącz}ńskiej Suchodolskiei Przervodniczącej Rady Nadzolczej, Panu Kazimierzowi
Kwie1niowi Wiceprzewodnicz4cemu Rady NadzorcŻej' Sekrctarzowi Rad"v Nadzorczei' Panu
Tadeuszolł'i Pieli Cz1onkowi Rady Nadzorczej i Panu Romanowi wlonie czlonkowi Rady
Nadzorczęj, z *}konania przez nich obowiązków za okres od 01'01.2013 r' do 31' 12.20l3 r..
- Pani Józefie Farnięlec - Członkowi Rady Nadzolczej z tvykonania przez nią obowiązków za okes
od 01.01.2013 r. do 16.05.20i3 r..
- Panu Adamowi StalvoBemu - Członkowi Rady NadŻorczej z [ykonania przęz niego obowiązków
ua okres od 17.05.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zgodnie ze złoźon-vmi o$ł'iadczeniami plzez członków Rady Nadzorczej. do dnia 10'06.20]4 r'
Ę'terium niezaleŻlości zgod ie z s 20 ust' 2b statutu Spółki spełniali następujący Członkowię Rady:
- Pan prof. zw. dr hab. Roman Wrona.

Pan dr nauk ekonomiczllj ch Adan Stawowy.

W dniu 10'06'2014 r- Członek Rady Nadzorczej prof' Ronan wrona na skutek upływu okesu 12 lat
pełnienia funkcji czlonka rady nadzorczęi, utracił status człoDka Dieza]eżnego' ProfęsoI Roman Wrona
Żostał pierwsŻy raŻ powoła]ly do składu Rady Nadzorczej Spółki rł,dniu 10'06.2002 r. ok]cs 12 lat
pełlienia przez niego funkcji w radzie nadzorczej uprynął w trakcię trwania trzy]etniej kadencji, która
rozpoczęła się 17'05.2013 r' Zapisy { 20 ust' 2 Statutll spółki starrowią, iż odwołanię czlonka rad}'
nadzorczej następuj ę B lko z ważnych powodów' o których jest mowa w $ 1 5 ust. 4 Statutu ' B iorąc zaś
pod uwagę fakt, iż ufuata statusu nieŻależności przez członka rady nadzorczej nie została wymieniona
w s ]5 ust' 4 stailLtu Spółkj. rv nviązkrr z tynr nie stanotviło to podstawy do odrvołania takiego
członka ue składu rady nadzorcze.j'



Zgodnie Ż postano$'ieniami statutu i Regulaninu, Rada Nadzorcza spralvuje stał'v nadzór nad
dzia1alnością Spółki rve wsz1,stkich dziedzinach jej działalności' a w szczególności dokonuje oceny
sprawozdań filransow}'ch, splawoudania ZaŹądu i \łniosków Zarz'ądtl co do podziafu ąvsku lub
pokrycia straty za ubiegĘ rok obroto\L'V oraz składa walnemll Zgromadzeniu corocz]le pisęmne
sprawozdanie z uyników tej oceny.

W dniu 3'09'2010 r. Nadzwyczaine Walne Zgromadzenie spółki polvielł1o Radzie Nadzorczej
zadania Komitetu Audytu w zwiąŻku Z ari' 86 ust' l i ] usta\ły Z dnia 7'05.2009 (. o biegbLh
rcWidenlach i ich 9dnorzqdzie' Padmiotąch uprd|,nioĄrh do bada ia spfr ,ozdL1ń Ji dnsowch ara1
o nadzorze publicz yt {.D2. U. Nr77 z dnia 22.05.2009 rok'u. poz. 649).

Rada $,ykonuie zadania Komitetll Aud}tll' niezaleŹnie od dorychczaso*ych 1irŃcji nadzorcą'ch' Dla
celów prŻejrŻ'J_stości podejmowanych plzez Radę Nadzorczą działań' Regularnin Rady zostal
uzupełniony o k*,ęstię tęchniczne lvskazujące i doprecyzorłujące, kiedy Rada NadŻorcza działa
\ł]konując zadania Komitetll Aud}1ll'

Zgodnie z I 15 ust' j Ręgulaminu Rady Nadzorczęi spółki do zadań Komitetu Aud}'tu należy r\.
szczególnościI
1) monitorowanie prooesu spra'tvozda\łczości finansowei spółki oraŻ w}kon}.lvanie cĄnnosci re\\izii
finansowej, poprzez m.in' monitorowanię procesu plŻ"Y-goio\łania sprawozdali finanso\łyclr oraz
rnonitolowanie rŻetelności iifomacji finansowych przedstarvian-vch przez Spółkę;

2) monitorowanie skuteczlości systemó$' kontloli Wewnętrznej, aud]rtu we\łnętŻnego. .ieżeli Żoslał
po*,ołany. oraz zarządz^nia ryzykiem poprzez m.in. przegląd. puynajm iej raz w loku procedul
kontroli wevnętrzrej j zalządzanja ryąvkiem w celu zapęwnienia zgodności z przepisalnl i

\\,ewnętrzn}ni regulaojami. a także ocenę przestzegania zas^ó zarządzanla ryz-vkienr oraz
przedsta\yianie rckomendacji rv tym zakresie;

3) monitorolvanie w}'kon}$'ania czynności rewizji finansorvej poprzez m'in' nonitorowanie
niezaleŻlości audytom w odniesieniu do u'ykon}'wanvch pżez niego badań oraz oma\lanie Z
audltorem przebiegu procęsu audJ'tu;

'l) monitororvanie nieza1eżności biegłego rervidęnia i podlniotu uprawnionego do badania sp.awozdań
finanso$ych.

Kry1ęrium niezależności ikompetencji w dziedzinie rachunko\ł'ości ifuransów spełnia Pan dr naŃ
ekononicznych Adam sta\łowy'

Rada Nadzorcza ocenia. jż kwalifikacje członków Rady NadŻorczej zaperłniają pra*idłowe
\\:.vkonywanię zadań Rady quikając'vch z oboviązujących prŻepisów'

W okręsie od 01'0].20]4 r. do 31']2'20]:1 r' Zarząd spółki działał w składzie powołan}łn \' dniu
12'04'2013 r' pżez Radę NadŻorczą na wspólną h'zyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu
następnyn po dniu odb'vcia się Zrłyczajnego Walnego ZgrcmadŻenia zatwięrdŻającego sprawozdanie
finansorve Spółkiza2012 r. w sk]ad Zarządu weszli:
- Pan Zbigliew Ronduda, któremu Rada powierł-ła funkcię Prezesa Zarządu'
- Pan Leszek Walcz1k. któręmu Rada powierz}'ła finkcję wiceprezesa Zarządu.

Pan Ryszard Pisarski, którenu Rada powielł1a funkcję Wiceprezesa Zarządu'

Kadencja Zalządu rozpoczęła się 17'05.2013 I.

w dniu 05'05.2014I. Zuyczajnę Wa]ne ZgromadŻenie spółki zat*,ierdziło sprawoŻdanle finansor'/,7
spółki Za 2013 I. i udzieliło wszystkim członkom Zarządu spółki absolutol'ium z'*ykanania z4ł/
n cn obo$idzlo$ s rokL ohrolo$)* 201J. //ltl\, /l , "tr-l
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2. Dzirłalność Rady Nrdzorczej

W swo.jej pracy Rada Nadzorcza kierowała się przepisami Zaivanymi w Kodeksie spółek
Haldlo\łYch, postalowieniami statufu spółki Akcyjnej oDLEWNIE PoLSK]E, zasadami Dobrych
Praktyk spółęk Notowanych na GPW oraz uchwalonym przez siebie Regulaminen Rad]r Nadzorczej
zgodnie z s 26 ust. 2 Statutu Spółki.
Zgodnie z uregulowaniami \ł]_nikając}mi z po\\Yższych dokumentów' Rada Nadzorcza spral{owała
stĄ nadzór nad działalnością Spółki rve rvszystkich obszarach objętych planęm dzjałalności spółki na
2014 r.

W okresie sprarvozdalvczyn tj' od 0l.01'2014 r' do 3l.l2'20] '1 r- Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń
stacjonarn]'ch. \łszystkie protokołowane i jedno posiedzęnie za pomocą środkórv poroŻumie$ania się
na odległośó popżez komunikac.ję w czasie rzeczlvisryn Żgodnie z s 2'l ust' 3 statutu Spółki.
Podjęto łąca1ie 22 ucl vał}, w spmwach naleŹąc}ch do jej kompetencji, \ł t}m siedem Lrchwał lv trybie
głosowania pisemnęgo zgodnie z s 2'l ust- 2 Statutu spółki' Z gŁoso\ł'al1ia pisemnego nad uchwalami
został} sporządzone protokoly'

w celu przedstawienia infon'nacj i i $yiaśnień do tenatów objęl]-ch programell poszczególnych
posiedŻeń, na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszanv byl Zarząd Spółki Akcyjnej oDLEWNIE
PoLSKIE oraz osoby merytor}cznie związane z omawianymi Żagadnieniami' v t"Yrn również
przędstawicięle Aud}tora dokonującego przeglądu ibadania spmwoŻdań finansorłych Spółki-

Rada spra*,orvała lunkcje kontrohlo-nadzoroze zgodnie z uregulowaliarni prawno_zarządczymi'
Suczególne pozycje upra1ł'nień Rady stanowił} działania doryczące:
- głównych celó\ł'i poliryki stralegicarej spółki,

doradzhva i akceptacji przedsięwzięć wraz z ich roŻliczaniem.
- oceny j akceptacji ważr)rch dec)'zji finansowych i działań z\\'iązan}ch z perspekt}.wą roz\ł'oiujak

Ę. projektów badawcą,"ch, celoqTch itp. omz technologii innowacyjnvch,
- Ępowania zagadnieri z zakresu spraw *,ymagających zgody Rady__ zatwierdzanię zmian w sclremacie organiŻaclnym i Regu1aminie olganizac)'jnym spółki'
- ooeny i aprobaq pożądanyoh zmian w stanie posiadania spółki, wjei poziomie no\\oczes]]osci

oraz innowacyjności'

Rada Nadzorcza w ramaclr $}pełniania zadali Kornitetu AlLdltu dokon!\ała na bieżąco ana]ił_
zagadnień zdefiniowanych \ł' $ 15 ust' 3 Ręgu]aminu Rady Nadzorczej spółki'

Ponadto' w ranach spra\}owanego nadzoru nad działa]nością spółki' Rada Nadzorcza ze szczególną
u*,agą monitororva]a dzialania Zarządu a_iązane z prcwadŻonyrn procesem reŚtrukturyzacji
ekonomiczno - finansowęj spółkj.

W ramach wykony_wania srlych czynności Rada Nadzolcza $, 20]'l r' podjęła szęreg Llchwał
doryczących między innynri:
- zaopiniowania spralvozdania finansorł'ego Spółki Za rok obrotow!' 20] 3'_ zaopiniowarria sprawozdania Zarządl| z działalności Spółkiwroku oblo1owym 2013.
- zaopiniowania wniosk Zarz4du dotyczącego sposobu podziałx z}sku za rok obrotowy 2013.
- \Ę'rażenia opinii odnośnie spraw będących przedmiotęm Z\łyczainego Walnego Zgomadzenia,
- zat*,ierdzenia ,,Planu dz;ala]ności Spółki na 2015 r.",
- zatlvierdŻenia 

',Planu 
Rozwoju oDLEWNI PoLSKICH S.A' w Starachowicach na lata 2015_

202)"
- wyra]żenia zgody na odnowienie ked}tów bankowych i ustanowielria zabezpieczeń.
- zahvierdzenia zmian do Regu1aminu Órganizacyjnego Spółki'
- $}]'a'żenia zgod"v na nabycic prawa wiecz)'stego użytkowania gruntu $TaŻ z prawem własności

budynku rvzniesionego na t-vm gruncię'
- \''yrażenia zgody na nab"vcie plaw wieczystego użytkowania gnrntów oftu pra\\,

$ybudowanego na nim parkingu,

(

własno



sŻczegółow}' \!ykaz uchwał podjętvch przez Radę NadzorcŻą $,20]4 r. stano\'i załącznik do
sprawozdania Rady NadŻorczej'

3. ocena ŚyŚtemu kontfoli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki

W Spółce funkcjonuje system kontroli \łewnętmej" którego celem iest wspomaganię procesów
decyzyjnych pżycz]-niaiących się do zapewnienia skuteczrości j efekt}*,ności działania spółki'
wiarygodności spra['ozdawczości finansowej i zgodności działania Spólki z przepisallli prarr a i
regu]acjami wewnętrmymi'

systęm kontroli wervnętrznej obejmuje meclranizm)' kontroli ryłka' badanie Żgodności działania
Spółki z przepisami pra$ a i regulacjam i wewnętrmymi omz audlt wewnętrzn}''

Kontrola we\'"nętrara i aud1't rverłłrętrzn-v w spółcc jest beŻpośrednio trykon1rvany przez Zauąd
Spółki. Ponadto kontro1a funkcjonalna spra*lo*lana jest przez każdego pracolł'nika spółki oraz
dodatkowo pŹez.iego bezpośrednięgo z'[,ięrzchnika i osoby Ż nill1 Współpracujące'

Nadzór nad działalnością Zarządu spra$uje Rada NadŻorcza' w tytn rórł'nieŹ kolegialnie lvykonrrjąca
funkcje Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza dokonuje ok]eso\łych pżeg]ądów ryzyk systemaĘ'czn-vch i specyficznych' Do
systęmat}rcznych Dależ}' zalicz'".ć ryzyka:

- ko iunktury gospodarczej na ryŃach kaio$ych i zagranicznvch'

s}'iuacji makoekono icznej kaju, w t-vm| poŻiomu stóp procento\q'ch, polił-ki podatkowej
państwa. inflacji. zmiany kursó\ł \Ąaiut,

- Zniany pżepisów plamych i ich intelpretacji

wśród głównych ryzyk specyficznych podlegającycb ok.eso\ł)'m przeglądom przez Radę Nadzorczą
należy *,yrnienić ł-Ż}ka:
- otoczeniakonkurencyjnego.

- w7rostu cen surowcóu'.

- uzależnięnia od g1ównych dostarvcórv.

- utraty zdolności kred}towej.

- niewywi4zania się przez spółkę z zawartego Układu Sądowęgo,

- awa i plzenysłowej, odpowiedzialności Ża produkty i nieodporviedrriego oszacowania ryzyk
objętych ubezpieczeniem'

- s}tuacji klientów spółki'

- niev)-ko.z)-stania mocy produkcljnych,

- naruszenia *;rmogów ochrony środolviska'

- \łystąpien;a sporu zbioro\łego i st'aikórv,

- uIrrI} kedly /arlądzającej kadn kielosniezej.

- realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

- naruszenia bezpiecŻeńshva i higieny pracy'

- ll1'bor'u podmiotu do pżeprowadzenia badania i przeg]ądu sprarvozdari linanso'\łych spółki za
2014 r.

/
Rada Nadzorcza pozyty\ł'iie ocenia działanie systemu zarządzania ryZ]_kicnr w spółce $ roku )oy'

//rlz f ,-
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4. wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego

w dniu 25 czerwca 2014 r', działaiąc na ocy $ 22 ust. 2 pkt 6) Starufu spółki, Rada podjęła uchwałę
Nr l2l20l4 w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Do prŻepro\ładzęnia badania sprawozdania
finansorł'ego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE PoLSKIE za 2014 f. oftz przeglądu sprawozdania
finanso\'ego spółki za I póhocze 20l'1 r. w)'brana została spółka Bieg]i Rę*'idenci Kielcę sp' z o'o'.
działająca pod adresem 25-324 Kie]cę. ul. Sandomierska ]05. wpisana na listę podmiotólv
uplawnionych do badania sprawozdai finansolvych pro\r'adzorrą przez Krajową IŻbę Bieg]ych
Rewidentów pod r]urnerem 473' spółka Bieg]i Relłidenci Kielce sp' z o.o. Ż siedŻibą rv Kielcach
przeprowadzała w Spółce Akc}'jnej oDLEWNIE PoLSK]E badania sprawoudali finanso\\lch za 20 I]

Rada Nadzorcza dokonała *:\'boru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania zgodnie z
oboviązuiącymi we$neffZ1ymi urcgulowaniami i przepisami' zc szczególnvm uwŻględnieniem
kweslii niezależności Aud}tora'

5. ocena sprawozdania finansowego spólki Akc}'inej oDLEwNIf PoLSKIE 2a 2014 r.

Rada Nadzoroza zapozna1a się ze Sprawozdaniem finar]sowym Spółki sporządzonym przez zarząd
spółki za okes od 01'0l.20l'1 r' do 3l'12'2014 r' oraz z opinią i Iapońem spółki Bieg]i Rewidenci
Kielce sp. z o'o' Z siedzibą w Kielcach. ul' Sandomierska 105, badającej sprawozdanię finanso\Ą'e
Spółki Akc1'jnej oDLEwNlE POLSKIE za rok obloto\\T 20l4 i obęjmqjącyn:

l) wprorvadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 3l'l2'20I'1 roku, który po stronie aktywów ipasywów zamyka
się sumą 76 769 879.56 zł (siędemdziesiąt sześć milionów Siedemset sześćdziesjąt dzię\łięć
tysięcy osiemset siedemdziesiąt dzjewjęć złotych pięćdziesiąt sześć grosz\''),

3) rachunek zyskó*, i strat za rok obrotowy od 01'0l.20l4 roku do 3l ' 12.20] 4 roku wykazuiącv
ą'sk netto w $ysokości 5 847 927.49 zł (pięć milionów osiemset cŹerdzieści siedem Ę'sięcy
dziewięćset d\\,adzieścia siedem złotych cŹedzieści dzie\ł'ięć groszv)'

'l) zestawicnie anian w kapitale (funduszu) własnym za rok obroto\łl od 0l.01'2014 roku do
] ] ' l2-20l4 roku w}'kazujące wzrost kapitałU wlasnego o kwotę 2 525 663'75 Żł (dwa mi]ion)'
pięćset dwadŻieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesi4t trzy zlote siedemdziesiąt pięć grosąv).

5) rachunek przep\.['ów pienięŻnych Ża rok ()brotolł-l' od 0l.0]'20]4roku do 3l'12.20l'1 roku
\\Tkazujący Znniejszenie stanu środkó\ł' pieniężnych o kwotę 3 340 545.73 zł (trzy mi]ionv
trzysta czteldzieści t}sięcy pięćset czlerdzieści pięć złotych siedemdzięsiąt trzy grosze).

6) dodatkowe infomacje i objaśnienia'

Rada Nadzorcza, uwzględniając opinię irapo( sporządzone przez biegłego rervidenta' dokonała
połty\łnęj ocęny Sprawozdania finansowego stwierdzając, że przedlożone sprawozdanie finansowe
spółki za lok obroto\ły 2014 zostało sporządzone zgodnie z księgani i dokumentami, jak również Ze
stanem faktyoznym oraz zgodnie z wymaganiami Ustaw} o rachunkowości'
Rada Nadzorcza rękomendqje zat$'i€Idzenie Spralvozdania linansowego przez Z\ryczajne Walne
Zgromadzenie.

6. ocena sprawozdani^ z^rządu Ż dzi^lrlności spółki w roku obrotorł}'m 2014

Rada Nadzorcza poz}'t},'!vnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki rv 2014 r. i
rekon]enduje jego plz}:jęcie przez Z\ł}czajrre Walne Zgromadzelrie.

7. ocena wDiosku Zarządu w sprawie podziAłu zysku netto za rok obroto*-}, 201,l

Rada Nadzorcza zapoa1ała się i dokonała oceny przędstawionego przez Zarząd Spółki wnio
dotyczącęgo propoz}cji podziah zysku netto Spółki Ża 20]4 r' Rada Nadzorcza poz}ły1\ nje op]ni
wniosek i rekomenduj e jego przyięcie przez Z\ł.yczaine Walne Zgromadzenie.

,ł
7ź{1f ,r,



8. wnioski końrow€

RadaNadŻorcza wnioskuje do Zw},czajnego Walnego Zgromadzenia o:
l) zat*,ierdzenie Sprarvozdania finansorvego Spółki Akc},jnęj ODLEWNIE PoLSK]E rv

Starachowicach za rok obroto\\y 2014,
2) zat*,ierdzenie Spralvozdania ZarządtL z dzialalności Spółki Akcyjnej oDLl]wNlE PoLSKIE rv

Staracho\łicach \\, roku obrotou}'m 2014,
3) zatwieldŻenie wnjosku Zarządu doryczącego przeznaczenia Żysku netto za lok obroto\ł\ 20i4 na

Pokrycie straq' z lat ubieg\ch-

Rada wnosi do Zwyczajnego Wa1nego Zgromadzenia o udŻielerrie abso]utoriun Członkom Zarządu
spółki Akcyj ei ODLE\łNIE PoLSKIE z siedŻibą w Starachowicach z rvykonania przez nich
obowi4zków w 20I4 roku, tj':

- Panu Zbien;e*,owi Rondudzie - PleŻesowi ZalŻądu za okres od 01.0l '20l4 r' do 31' l2'20l'l r'

- Panu Leszkowi Walcłkowi Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01'20I'l r' do 31'12.20I4 r.

- Panu Ryszardowi Pisarskiemu Wiceprezesowi Zarząduzaokresod01'0i.20l11l.do31'12'20l4

Rada Nadzorcza sfi\'ierdza' iż w okrcsie spra\łozdawczvm zrealizowała postawione przed nią ce]e
\]'vnikające z obo*,iązu.j4cych przepisó*,prawa. Mając na u\\,adze po\ł-aższe, przedkładając niniejsze
Sprawozdanię, Rada Nadzorcza $'nosi o udzielenie absolutorium członkom Rad}' NadŻorczej Spółki
Akcinej oDLEWNIE POLSKIE Ż siedzibą r\, starachowicach z wvkonania przeŻ nich obo1ł'iązków
*. 2014 r.. U.:

Pani Joamie ŁącŻyńskiej-suchodo]skiej PrzewodnicŻącej Rad-v Nadzorczej za okres od
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

- Panu Kazinierzowi Kwiętnio\łi WiceprzewodnicŻącemu Rady Nadzolczej, Sękretarzowi Rad-v
Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 3 l .12.201'l r.

- Pan u 'Iadeuszo\ł i Pię]i c7'łonkowi Rad.v NadŻorczej zaokres od 0l.0]'201'l r' do 3l.l2'2014 r'
- Panu Adamo\łi stawowemu Członkowi Rad1'NadŻorczej za okres od 0].01'2014 r' do

3l.12.2014 r.

- Panu Romanowi Wronie Czlonko*,i Rady Nadzolczej zaokręsod01.0l'20]4r' do 3l']2.20l'{

stoso$,nie do zasady II.1. dokumęntu.,Dobrc Praktyki spółęk Notorvany'ch na CPW'' niniejsze
Sprarvozdanie z działalności RadyNadzorczej zostanie przekazane do publiczne.j wiadonosci'

Niniejsze Sprawozdanie zostało roŻpatrzone i przyjęte w drodŻe uchwał}' na posiedzeniu Rad\
NadŻorczej w dniu l5.05'20]5 r' celem pżcdłożenia Zw)'czajnemu Walnemu Zgronladzeniu
ODI,EWNI PO]-SKTCFT S.A.

RĄDA NADZoRCZA

Joanna Łączyńska-SLlchodolskaPrze\\'odnicząca Rady Nadzorczęj

wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekerarz Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Kazimierz Ku'iecień

Tadeusz Picla

Adam stawoĘ'

Roman Wrona


