
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG S.A. 

w 2008 roku. 

 

 Trzecia kadencja Rady Nadzorczej PBG S.A. w składzie: Maciej 

Bednarkiewicz, Jacek KrzyŜaniak, Wiesław Lindner, Adam Strzelecki, Dariusz 

Sarnowski, Małgorzata Wiśniewska trwa od 18 czerwca 2008 roku. W dniu 1 września 

2009 roku rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej PBG SA złoŜyła Pani 

Małgorzata Wiśniewska.  

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieŜącą 

działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza w 

roku 2008 odbyła 11 posiedzeń, podczas których podjęte zostały 34 uchwały, w tym 

m.in. dotyczące: 

-  zgody na zawiązywanie spółek; 

-  zgody na nabywanie spółek; 

- zgody na zbywanie spółek;  

- w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie 

przeznaczenia zysku; 

- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za 

rok 2007 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG w roku 2007; 

- w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do nabycia akcji serii D w ramach 

Programu Motywacyjnego w roku 2008. 

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007; 

- w sprawie likwidacji oddziałów; 

- w sprawie zmian w Zarządzie. 

 

Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała sprawy bieŜące 

oraz planowane działania. Rada Nadzorcza w okresie objętym sprawozdaniem na 

bieŜąco uzyskiwała informacje od Zarządu dotyczące sytuacji finansowej Spółki, 

przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami.  

 

 Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje 

konieczne do ich wykonywania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów i 



informacji oraz prezentacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd i  - w razie 

potrzeby  - pracowników Spółki  lub ekspertów na posiedzeniach Rady Nadzorczej.  

 

 Rada Nadzorcza stwierdza, Ŝe współpraca z Zarządem PBG S.A. przebiegała 

bez zakłóceń. Zarząd w sposób rzetelny przedstawiał informacje dotyczące 

wszelkich aspektów organizacyjnych i finansowych związanych z działalnością 

Spółki. Dokumentacja przedstawiana przez Zarząd była pełna i prawidłowo 

sporządzona. Zarząd informował Radę Nadzorczą na bieŜąco o sprawach objętych 

kompetencjami Rady Nadzorczej. 

Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich 

jej Członków.  

 

Szczegółowe czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą znajdują 

odzwierciedlanie w protokołach posiedzeń, które znajdują się w siedzibie Spółki.  

 

Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady 

Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania waŜnych 

uchwał na kaŜdym z nich. 

 
 


