Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. Rady Nadzorczej
spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE
(„SPÓŁKA”)
Z DZIAŁALNOŚCI RADY N ADZORCZEJ W OKRESIE OD DNIA 01.01.2018 R. DO DNIA 31.12.2018 R.

1.

Rada Nadzorcza Spółki działała w okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2018 r. do dnia
31.12.2018 r. w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia statutu Spółki i
Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych oraz § 16
ust. 1 statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we
wszystkich dziedzinach jej działalności.

2.

Skład Rady Nadzorczej Spółki nie ulegał w 2018 r. zmianom. Rada Nadzorcza w 2018 r. działała
w następującym składzie:
Grzegorz Wanio – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Paweł Łakomy – Członek Rady Nadzorczej,
Iwar Przyklang – Członek Rady Nadzorczej,
Dominik Tomczyk – Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Płachta – Członek Rady Nadzorczej,
Bartłomiej Stępień – Członek Rady Nadzorczej,
Marcin Marczuk – Członek Rady Nadzorczej.

3.

W dniu 18 stycznia 2019 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożył Pan
Dominik Tomczyk. W dniu 18 marca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało
na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stachurę.

4.

W kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostają w szczególności decyzje strategiczne
Spółki dotyczące między innymi realizowanych inwestycji, rozwój jej struktur organizacyjnych, czy
długoterminowe plany finansowe. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza
pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. W okresie od
01.01.2018 do 31.12.2018 r. Rada Nadzorcza odbyła dwa posiedzenia. Ponadto Rada Nadzorcza
podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, tj. w trybie dopuszczonym przez Regulamin Rady Nadzorczej i statut Spółki. Łącznie
w 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła 21 uchwał. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie
i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

5.

Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, w czasie pełnienia funkcji
członków Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do
działalności Spółki, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych,
nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych
konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów, nie są wpisani w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki, podmiotu zależnego lub
podmiotu stowarzyszonego, jak również nie są związani z tymi podmiotami umowami
o podobnym charakterze. W Spółce została wdrożona procedura weryfikacyjna członków Rady
Nadzorczej dotycząca spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności
w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

6.

Do najistotniejszych uchwał jakie Rada Nadzorcza podjęła w 2018 r., zarówno na posiedzeniach
Rady, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, zaliczyć należy:
−

ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, ocena
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za 2017
rok;
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−

ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, ocena sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2017, ocena wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 rok;

−

przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, sprawozdania
Zarządu Spółki za 2017 rok, sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Trans Polonia za
2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 rok;

−

przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017;

−

ocena sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego dla Spółki;

−

ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz
przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych;

−

ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub
innej o zbliżonym charakterze;

−

przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za rok 2017.

7.

W Spółce funkcjonował Komitet Audytu Spółki. W skład Komitetu Audytu Spółki zostali powołani
Pan Krzysztof Płachta, któremu powierzono sprawowanie funkcji Przewodniczącego Komitetu
Audytu oraz Panowie Grzegorz Wanio, Paweł Łakomy i Pan Dominik Tomczyk. W dniu
18 stycznia 2019 r. Pan Dominik Tomczyk złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa
w Radzie Nadzorczej Spółki i Komitecie Audytu Spółki. W dniu 18 marca 2019 r. w miejsce Pana
Dominika Tomczyka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Piotra Stachurę.
W dniu 2 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana
Piotra Stachury na Członka Komitetu Audytu Spółki. W okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
Członkowie Komitetu Audytu spełniali kryteria niezależności określone w ustawie z dnia
11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

8.

Komitet Audytu Spółki wykonuje zadania komitetu audytu określne Ustawą o biegłych
rewidentach i działa w granicach przyznanych ww. ustawą kompetencji. W celu wywiązania się
ze swoich zadań Komitet Audytu pozostawał w kontakcie z Radą Nadzorczą Spółki, Zarządem
Spółki, audytorem Spółki oraz odbywał posiedzenia. W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia
31.12.2018 r. Komitet Audytu odbył trzy posiedzenia. Łącznie w 2018 r. Komitet Audytu Spółki
podjął 10 uchwał. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie i trybie umożliwiającym
podejmowanie uchwał.

9.

Do najistotniejszych uchwał jakie Komitet Audytu Spółki podjął w 2018 r., zarówno na
posiedzeniach Komitetu Audytu Spółki, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, zaliczyć należy:

−

−

podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie dodatkowych umów
z Audytorem (na usługi niebędące badaniem);

−

podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu pracy Komitetu Audytu na rok 2018;

−

zarekomendowanie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
2017 r. wraz z opinią;
zarekomendowanie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Trans Polonia za 2017 r. wraz z opinią;
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10.

−

ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;

−

ocena potrzeby wydzielenia funkcji audytu wewnętrznego;

−

podjęcie informacji o wynikach badania za rok 2017 wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób
badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także
jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania, celem przedłożenia Radzie
Nadzorczej;

−

przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za rok 2017.

Rada Nadzorcza pozytywnie odnosiła się do działań Zarządu Spółki podejmowanych w okresie
sprawozdawczym. Rada składała się z członków, z których każdy posiadał odpowiednią wiedzę
i doświadczenie gwarantujące należyte wykonywanie funkcji i należyty nadzór nad
poszczególnymi obszarami działalności Spółki. Wszelkie wnioski przedkładane przez Zarząd
Spółki pod obrady Rady Nadzorczej rozpatrywane były niezwłocznie zarówno od strony
formalnej, jak i merytorycznej, a w sytuacjach tego wymagających uchwały podejmowane były
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza
przedkładając sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w 2018 r. Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu Trans Polonia S.A. wnosi jednocześnie o jego zatwierdzenie oraz
udzielenie wszystkim członkom Rady absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w
2018 r.

Rada Nadzorcza:
Grzegorz Wanio

Przewodniczący Rady Nadzorczej

_____________________________

Iwar Przyklang

Członek Rady Nadzorczej

_____________________________

Paweł Łakomy

Członek Rady Nadzorczej

_____________________________

Krzysztof Płachta

Członek Rady Nadzorczej

_____________________________

Piotr Stachura

Członek Rady Nadzorczej

_____________________________

Marcin Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

_____________________________

Bartłomiej Stępień

Członek Rady Nadzorczej

_____________________________
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