
SPRAIVOZDANIE
RADY NADZORC'ZE'J

KONSORCJUM STALI S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2OO9

Warszaw4 dnia 10 maja 2009 r.

1 . Skl,ad Rady NadzorczeJ .

Na dzieri 3l grudnia 2009r. w sklad Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A.
wchodzili:

- Tadeusz Borysiewicz -PrzewodriczqcyRadyNadzorczej(od 3 wrzeSnia2009r.),

- Pawel Maj - Zastgpca Przewodniczqcego Rady Nadzorczej (od dnia
25 marca 2009r.),

- Elzbieta Mikula - Czlonek Rady Nadzorczei,

- Mieczyslaw Maci4zek - Czlonek Rady Nadzotczq,

- Jan Walenty Pilarczyk - Czlonek Rady Nadzorczej.

Zmiany w skladzie Rady Nadzotczej w trakcie 2009 roku:
- Jerzy Rey - Przewodniczqcy Rady Nadzorczei do dnia 25 matca2009r.
- Jaroslaw Tomczyk - ZastgpcaPrzewodniczqcego do dnia 25 marca2009t.
- y,-rzysztof przybysz- przewodniczqcy Rady Nadzorczq w okresie od25 marca 2009t.

do 3 wrzeSnia 2009r.

Odwolanie Pana Jerzego Reya oraz Pana Jaroslawa Tomczyka nastqpilo na podstawie uchwal

podjgtych na Nadzwy"c zainym walnym zgromadzeniu Sp6lki, kt6re odbylo sig w dniu 25

marca 2009r. Odwolanie iylo nastqpstwem zloaonego przez Akcjonariuszy teptezentuj4cych

zs,ssyoakcjiwkapitale"utt luA"*1'-oraztylezsamoglos6wnaWalnvlnZgromadzeniu
wniosku w tym przedmiocie ofaz rezygnacji wskazanych czlonk6w Rady Nadzorczej

z pelnionych funkcji.
Uchwalami Nadzrvyc zajnego walnego zgtomadzenia z dnra 25 matca 2009r' na czlonk6w

Rady Nadzorczej powolani zostali: _Pan-trkzysztof 
Przybysz (kt6remu powierzono funkcjE

przewodni 
""q""goi 

oraz Pan Pawel Maj (kt6remu powierzor'a zosta\a funkcja Zastppcy

Przewodni czqcego Rady Nadzorczej)'
pan Krzys ztot Przybysz w dniu 3 wrzesnia 2009r. uchwalQ Nadzwyczajnego walnego

zgromadzenia Akcjonariuszy zosta\,oJ*olarry z pelnionej funkcji w Radzie Nadzorczej'

a w jego miejsca # ,uua Rady Nadz orczei wur* Zgtomadzenia powolalo Pana Tadeusza

Borysiewic za., powierzaj 4c mu funkcj I Przewodni czqcego Rady'



2 . Dzial,al.no66 Rady Nadzorc,zeJ er 2OO9 roku.

W okresie od I styczni a 2009r. do 3 1 grudnia 2009r. Rada Nadz orcza odbyla 20 posiedzeri
i podjgla migdzy innymi uchwaly w sprawach dotycz4cych:

o odwolania Pana KrzysztofaPrzybyszaz funkcji Czlonka Zarzqdt;
o projekt6w uchwal na Nadzwyczqne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwolane na

dziefi 23 marca 2009 roku;
o rlorruZenia zgody na nabycie i obigcia 100 % udziaN6w w Polcynk Sp. z o. o z siedzib4

w Radomiu;
o rekomendacji WZA Sp6lki przyjgcia sprawozdania Zarzqdu oraz sprawozdaf

finansowych za rok 2008;
. trulyrtaenia opinii dotyczqcej projekt6w uchwal na Zv,ryczajne Walne Zgromadzenie

w dniu 30 czerwca2009 roku;
. odwolania Pana Tadeusza Borysiewiczazflinkcjiw Zarzqdzie Sp6lki;
. v{yruzeniaopinii dotyczqcejprojekt6wuchwalnaNadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zwolane na dzieh 3 wrzeSnia 2009 roku;
o ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sp6lki;
o wyboru bieglego rewidenta - podmiotu Mazars & Guerard Audyt Sp. z o. o.

z siedzib4w Warszawie;
. analizowania biezqcq sytuacji Sp6lki, poprzez wyruhante zgody na zawarcie um6w

wskazanych w Statucie Sp6lki;
o przyjgcia do wypelniania funkcji Komitetu Audytu.

W trakcie swoich posiedzef Rada Nadzorcza omawiala r6wnie2 bie24ce sprawy Sp6lki, w

tym miEdzy innymi:
o wyniki finansowe sp6lki za darry okres sprawozdawczy,
o zapoznawala siE z informacjami Zarzqdu dotyczqcymi bie24cej i planowanej

dzialalnoSci Sp6lki,
o spotkala sig z bieglym rewidentem w trakcie jego prac nad badaniem rocznych i

przeglqdem p6lrocznych sprawozdari finansowych Sp6tki i Grupy Kapitalowej,

. system wynagrodzeri dla Zarzqdlu'

. zarzqdzanie ryzykiem nale2no5ciami.

3 . Ocena sprawozdania finansoweeto sp6lki 2a rok

obrotorry 2009.

Czlonkowie Rady Nadzorczej dokonali przeglqdu sprawozdari f,rnansowych Sp6lki, co

do zgodnosci z ksiEgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zapoznali sig ze

Sprariozdaniem Zariqdu oraz wnioskiem Zwzqdu, co do podzialu zysku osi4gniEtego

w 2009r.

PrawidlowoS6 sprawo zdaniafinansowego potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez

podmiot uprawniony do badania rp.u*o'rd* finansowych, przedstawiony w zalqczonei opinii'

w kt6rej stwierdza sig m.in. 2e sprawozdanie finansowe:

o przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla- oceny sytuacji

maj4tkowej i finansowej sp6lki na iziefi 31 grudnia 2009 roku, iak tezjej wyniku

finanso*"go za rok obrotowy od 1 stycznia2009 do 31 grudnia 2009 roku;



. zostalo sporz4dzone zgodnie z zasadami rachunkowo5ci wnikaj4cymi
z Migdzynarodowych Standard6w RachunkowoSci, Miqdzynarodowych Standar6w
SprawozdawczoSci Finansowej oraz zwiqzanych z nimi interpretacji ogloszonych w
formie rozporzldzeri Komisji Europejskiej, a z zakresie nieuregulowanym w tych
standardach - stosownie do wymog6w ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994r. o
rachunkowoSci i wydanych na jej podstawie przepis6w wykonawczych oraz na
podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych;

o jest zgodne z wptywaj4cymi na tresi sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Sp6lki;

c zawarte w nim informacje s4 zgodne ze zbadarrym sprawozdaniem finansowym
i uwzglqdniaj4 przepisy Rozporzqdzena Ministra Finans6w z dtia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji biehqcych i okresowych.

Rada Nadzorcza otrzymaNa od bieglego rewidenta Sp6lki, podczas spotkania w dniu 29
kwietnia 2010 r., szczeg6lowe informacje na temat przebiegu prac zvnryanych z badaniem
sprawozdania finansowego Sp6lki zarok obrotowy 2009. Ponadto biegty rewident przedstawil
szczeg6lowo wszelkie zagadnienia i uwagi dyskutowane ze Sp6lke w trakcie badania
sprawozdania finansowego. Biegly rewident stwierdzil, 2e wsp6lpraca ze Sp6lka przebiegaNa
bez zastrzeLefi, a sprawozdanie finansowe Sp6lki rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie
informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej Sp6lki zarok obrotowy 2009.

4. Rekomendacje Rady NadzorczeJ.

Rada Nadz ofczarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podj gcie uchwal:
o zatwierdzaiqcych sprawozdanie Zarzqdu oraz zatwierdzai4cych sprawozdanie

finansowe 2a2009 r.;
o udzielaj4cych absolutorium czlonkom Zarzqdt z wykonania obowi4zk6w

w minionym roku obrotowym;
o przyjmuj4cej wniosekZarzqdvw sprawie podzialu zysku zarokobrotowy 2009-

Jednoczesnie Rada dokonala z:wirEzlej oceny sytuacji Sp6lki jak i oceny dzialalnoSci Rady,

kt6rej wersja kompletna znajduje siE w osobnym dokumencie stanowi4cym Zalqcznik do

niniej szego Sprawozdania

Tadeusz Borysiewicz
Przewodni czqcy RadY Nadz otczej


