
Uchwala Rady Nadzorczej
Sp łki Ceramika Nowa Gala s.A.

podjęta w dniu 18 maja 20llr.
Nr A / 18 maja 2011.

w sprawie: sprawozdania z działalności rady nadzorczej za rok 2010 i wniosku o udzielenie
absolutorium członkom rady nadzorczej.

s1
Rada nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działa|ności rady nadzorczej za rok 2010, ktÓrego

projekt został opracowany zgodnie z trybem przewidzianym w $3 pkt 27 lit. f) regulaminu rady
nadzorczej. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszej uchwĄ.

RÓwnocześnie radanadzorczazwtaca się z wnioskiem do walnego zgromadzenia akcjonariuszy
o zatwierdzenie ww. sprawozdania oraz udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej, ktilrzy
pełnili tą funkcję w roku obrotowym 2010, tj.:

{ Panu Januszowi Koczykowi,

{ Panu Markowi Wierzbowskiemu,

{ Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi,

{ Panu GrzegorzowiLeszczyriskiemu,
,/ Panu Grzegorzowi Ogonowskiemq
,/ Panu Łukaszowi Zukowi,

{ Panu Wojciechowi Włodarczykowi.

z pełnieniaprzez nich obowiązkÓw w roku f0|0.

s2
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przyi L-
.d. głosÓw za)
..9. głosÓw wsfrzymujących się,
..Q. głosÓw przeciw.

Członkowie Rady Nadzorczej obecni

o Paweł Marcinkiewicz -

Gruegorz Leszczyriski -. .

na posiedzeniu:

Grzegorz Ogonowski



Warszawa dnia I 8.05.201 1r.

Sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej Cerałniki Nowej GaIi sA w roku 2010

I. Sklad ruIy nadz.ołczej.

w 2o1o roku upływała kadencja rady nadzorczej. W ałliązku z t1rm do dnia walnego 2gr:omadzgria
tj. w okresie odoi styc"nia 2oto do 30 cznrurca20l0 r. rada nadzorcza działała w składzie:

. Janusz Koczyk - przewodniczący rudy nadznrcz.ej,

. Marek Wierzbowski . wiceprzewodniczący rudy ndznrczej,

. Gvr;gorz ogonowski- członek rady nadmrczej'

. Paweł Marcinkiewicz - członek rady nadmrczej,

. Ctęngorz Leszczyriski - członek rady nadmrczej.

W dniu 30 czerwca 2010 r., walne zgromadzenie wybrało na nową trzyletnią kadencję radę
nadzorczą w składzie:
. Paweł Marcinkiewicz - przewodniczący rady nadmrczrj,

. ł;*aszf,* - wiceprzewodniczący rady mdmrczrj,

. Gtzsgotzogonowski. członekradynadz.orcznj,

. Wojciech Wodarczyk - cżonek rady nadzorczej

. Gęr$otz Leszczyfiski - członek rady nadzorczej.

Nowo powołana rada ukonstytuowała się na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 30 czerwca
2010r.

II. organizłcja pac rady nadzołczłj.

W okresie sprawozdawczym rada naAzntcza odbyła 6 posiedzerl, ktÓre wszystkie mialy
miejsce w Warszawie.

RŃa nadzncza podjęła w 2010 roku 18 uchwał, z c7f,;Bo 2 w Ębie obiegowyn1 bez

zwoływania posiedzenia. Tematycny wykaz podjętych uchwał stanowi załącmk do niniejszego
sprawozdania

III. Tenugka prac rady nadzotczłj.

RaAa nadmtcza dziŃając 4odnie z kodeksem spÓłek handlowych, statutem spÓłki i
regulaminem rady naAznrczej nadzorowała działalność spÓtki i zatz.ądu'

Najważniejsze sprawy, ktÓre w roku 2010 byĘ przedmiotem obrad rady to:

1. odnawianie finansowania bankowego przez spÓłkę oraz udzielanie zallrłzpie/;zsfi' sp łce
zz\eżnej w związku z refinansowaniem posiadanego pzez nią finansowania kredytowego.

2. Budżet grupy na rok 2010 i jęgo realizacja.

3. W ramach pełnienia ptznz rairę funkcji komitetu audytu spotkanie z biegłym rewidentem a-
badającym .p'a*o"daoi" spÓłki za rok 2009 oraz wybÓr biegłego rewidenta badającego
sprawozdania finansowe spÓłki 7a rok 20|0.

4. Rozpatrzenie iprzyjecie sprawozdailazdziałalności rady nadzotczejw roku 2009.

5. Badanie sprawozdania finansowe go oruzskonsolidowanego sprawozdarua spÓłki za'2009 t.

&X r.f



6. Badanie sprawozdań zarządu z działalności społki i działalności grupy kapitałowej w 2009
roku.

7. Opiniowanie wniosku co do pokrycia starty zarok 2009.

8. Wnioskowanie o udzielenie absolutońum zarządowi społki za rck2009.

9. opiniowanie uchwał walnego zgromadzsnia.

10. Monitorowanie oraz opiniowanie procesu wnoszenia skupionych akcji własnych do spółki
za|eżnej.

1l. Ukonstytuowanie się rady nadznrczej nowej kadencji, w tym wybór przewodniczącego i
wiceprzewodnic ząsego rudy nadmt cznj'

|2, Wyb& zarządu na nową kadencję.

13. Monitorowanie, w oparciu o informację przedŚ,awionąprzez zavąd, procesu negocjacyjnego
zllłiąza:nego z p|anami akwizycyjnymi dotyczącymi spółki mołdawskiej.

14. Przyjęcie informacji od ztzĄtu na temat planowanego projektu inwestycyjnego, na który
jedna ze społek grupy pozyskała dotację ze środków unijnych.

15. Wyra:źrcnie zgody na zbycie nieruchomości.

16. Analiza wstępnych z.ałożeń do budżetu grupy na rok 20l 1.

17. Monitorowani e bieizącej sytuacji spółki i jej grupy kapitałowej.

IV. WspóĘraca rady nadzorczej z zarzqdem spółhi

Mając na uwadze utrzymującą się w 2010 roku trudną sytuację rynkową doceniając
odwrócenie trendu spadku sptzedztŻy z roku wcześniejszego, aprobując stategicme plany rozwoju
grupy kapitałowej' których finansowanie możr, znstać wsparte finansowaniem ze środków unijnych,
rada nadznrcza pozytywnie ocenia przebieg wspołpracy z zarządem spółki w roku 2010.

V ocena systemu kontruli wewnętrznej i systema zaĘqd?gia ryrykiem istotnym dla spóIkl

Rada nadmrcza monitoruje sytuację bieĘcą spółki min' w oparciu o informacje przekazywane jej
pęez ?frząd w trakcje posiedzeń rudy nadzarczsj. Ponadto zgodnie z postanowieniami statutu do
kompetencji rady nadmtczej należy podejmowanie decyzji istotnych z punktu widzenia ryzyka
działalności spółki. Są to min:

o wybór biegłego rewidenta i badanie sprawozdań finansowych,

o wyraźanie zgody na zaciągartie przez spóĘ zobowiązań (w tym kredytów lub pożyczek)'
udzielanie poręczeń lub gwarancji, lub rozporządzanie prawami o wartości
przr,kaczające1 jednorazowo lub łączrrie w ciągu roku obrotowego, w transakcjach z
jednym podmiotem kwoty 5 mln ż'

C wytłŻznie zgodny na nabywanie lub zbywanie przez spółkę akcji lub udziałów'

. wyr:ażanie z$odny na nabycie hlb zhycie prznz spółkę ńeruchomości,

o akceptacja planów finansowych społki.

Decyzje rady w wyżej wymienionych kwestiach, kaźdoramwo podejmowane są w drodze
uchwały, po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od zarządu spółki.

Rada nadzorcza zapozlnła się z przygotowanym prz.ez zarząd ,,oświadczeniem dotyczqcym
stosowania zasad ładu lrorporacyjnego'', dotyczącym roku 2010 i akcepĘe zawarte w nim
informacje. Raport zawiera min. opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli
wewnętrznej i zar ządzania ryzykiem.

Mając powyŻsze na uwadze rada nadzorcza pozyĘwnie ocenia
system zarzqdzania ryzykiem istotnym dla spÓłki.

system kontroli wewnętrznej i @,
/t



W. WnbsW rady nad.z.orcz,ej do walnego zgrorrud?,erria alrcjonarius4t
Rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzeiił

akcj onariuszy o:

- zatwierdzenie.sprawozdania rady nadmrcĄ z działalności w 20l0r'

- udzielenie członkom ndy nadmrcznj absolutońum z wykonania obowiązków w roku 2010.

Podpisy CzłonkÓw Rady Nadzorczej:

o Ctrz.egorzLesz.czyitski -.........

. ctruegoruogonows *-R:.'^ ąu
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Warszawa dnia I 8.05.201 I r.

Załącznik do .6Sprawozdania

z działalności rady nadzorczej

w roku 2010".

Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej
Ceramiki Nowej Gali SA
podjęach w roku 2010

l. Uchwała z dnia 19.01 .20t0 r. w sprawie zgody na podpisanie umÓw z-abezpieczenia
korporacyjnego za Cetarctika Gres S.A. - podjęta w trybie obiegowym.

2. Uchwała z dnia 30.03 .2010 r. w sprawie budzetrr spÓłki na rok 20l0.

3. Uchwała z dnia 24.05.2010 r. w sprawie sprawozdanta z działa|ności rady nadzorczej za
rok 2009 i wniosku o udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej.

4. Uchwała zdnia24.05.2010 r. w sprawie sprawozdaniarady nadzotczej zoceny
sprawozdania finansowego spÓłki za rok 2009' sprawozdanta zarządu z działa|ności spÓłki
w roku 2009 oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty netto z-arok2009.

5. Uchwała z dnia24.05.2010 r. w sprawie sprawozdariarady nadzorczej z oceny
skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego SpÓłkizarok2009, sprawozdania zarządu
z działa|ności grupy kapitałowej w roku 2009.

6. Uchwała z dnia 24.05.2010 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium członkom
zaruądu.

7. Uchwała z dnia24.05.2010 r. w sprawie opinii co do uchwały mltyczajnego walnego
zgromad zenia zmieniaj ąc ej re gulamin walnego zgromad zenia.

8. Uchwała z dnia24.05.2010 r. w sprawie przeniesienia akcji własnych do funduszu.

9. Uchwała z dnia30.06.2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady nadzorczej
nowej kadencji.

10. Uchwałazdnia 30.06.2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady nadzorczej
nowej kadencji.

1l. Uchwałaz dnia 30.06.2010 r. w sprawie ustalenia liczby członkÓw zarządu nowej
kadencji.

12. Uchwałaz dnia 30.06.2010 r. w sprawie wyboru prezesa zarządunowej kadencji.

13. Uchwałazdnia 30.06.2010 r. w sprawie wyboru wiceprezesazatządu nowej kadencji.

14. Uchwałaz dnia 30.06.2010 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania
sprawozdari finansowych za rck 2010.

15. Uchwałaz dnia 22.07.2010 r. w sprawiewyruŻeniazgody na zbycie akcji.

16. Uchwała z dnia 27 .09.2010 r. w sprawi e zgody na odnowienie finansowania bankowego -
podjęta w trybie obiegowym.
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17. Uchwałaz dnia25.I0,2010 r. w sprawie zgody nazĘcie nieruchomofui

18. Uchwała zdnia25.|0.2010 r. w sprawie opinii co do uchwĄ walnego zgromadzsua
vrważnjącej zgodę na zby cie nieruchomości.

opracował:
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Pehiący obdwiązJ<i sekretarza Rady

Zbigniew Polakowski
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