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Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami II.Z.10.1 – II.Z.10.4 

Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, sprawozdanie Rady Nadzorczej 

PZ CORMAY S.A. za rok 2019 r. zawiera: 

1. sprawozdanie z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za 

rok 2019 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, 

2. sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

CORMAY za rok 2019 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym, 

3. sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności 

PZ CORMAY S.A. w 2019 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak 

i ze stanem faktycznym, 

4. sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu PZ CORMAY S.A. z działalności Grupy 

Kapitałowej CORMAY w 2019 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, 

jak i ze stanem faktycznym, 

5. sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu PZ CORMAY S.A. do Walnego Zgromadzenia 

PZ CORMAY S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty PZ CORMAY S.A. za 2019 r., 

6. ocenę sytuacji PZ CORMAY S.A. w roku 2019, 

7. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. w roku 2019, 

obejmujące informacje na temat: (i) składu Rady i jej komitetów, (ii) spełniania przez 

członków Rady kryteriów niezależności, (iii) liczby posiedzeń Rady i jej Komitetów 

w raportowanym okresie oraz (iv) dokonanej samooceny pracy Rady, 

8. ocenę sposobu wypełniania przez PZ CORMAY S.A. obowiązków informacyjnych 

dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 

9. ocenę racjonalności prowadzonej przez PZ CORMAY S.A. polityki w zakresie 

działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo 

informację o braku takiej polityki. 
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z oceny jednostkowego 

sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. za rok 2019 

 

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza PZ CORMAY S.A. 

(„Spółka”) dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 

(„Finansowe Sprawozdanie Jednostkowe”) w zakresie jego zgodności z księgami 

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, obejmującego: 

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 

dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące stratę netto w wysokości 37.444 tys. zł, 

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 112.384 tys. zł, 

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 

r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 

1.405 tys. zł, 

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 

2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 

14.413 tys. zł, 

5. informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) 

rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 

 

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 21 z dnia 23 maja 2018 r. wybrała firmę BDO Sp. z o.o. 

sp. k. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod 

nr 3355) do przeprowadzenia badania Finansowego Sprawozdania Jednostkowego („Biegły 

Rewident”). 

 

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się i przeprowadzeniu analiz: (i) Finansowego 

Sprawozdania Jednostkowego oraz (ii) sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania 

Finansowego Sprawozdania Jednostkowego, mając również na uwadze rekomendację 

w sprawie ww. sprawozdania finansowego wydaną przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej 

Spółki, ocenia, że Finansowe Sprawozdanie Jednostkowe: 

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 

31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok 

obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz 

przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 

2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem 

Spółki, 

3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 35, z późn. zm.). 

  



Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. za rok 2019 

 

4 
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z oceny skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CORMAY za rok 2019 

 

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza PZ CORMAY S.A. 

(„Spółka”) dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Spółki („Grupa”) za rok 2019 („Finansowe Sprawozdanie Skonsolidowane”) 

w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

obejmującego: 

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy (skonsolidowany rachunek 

zysków i strat) za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., 

wykazujące stratę netto w wysokości 40.974 tys. zł, 

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy (skonsolidowany bilans) 

sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 102.475 tys. zł, 

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy od dnia 

1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 4.914 tys. zł, 

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 

dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego 

o kwotę 44.881 tys. zł, 

5. informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) 

rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 

 

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 21 z dnia 23 maja 2018 r. wybrała firmę BDO Sp. z o.o. 

sp. k. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod 

nr 3355) do przeprowadzenia badania Finansowego Sprawozdania Skonsolidowanego 

(„Biegły Rewident”). 

 

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się i przeprowadzeniu analiz: (i) Finansowego 

Sprawozdania Skonsolidowanego oraz (ii) sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania 

Finansowego Sprawozdania Skonsolidowanego, mając również na uwadze rekomendację 

w sprawie ww. sprawozdania finansowego wydaną przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej 

Spółki, ocenia, że Finansowe Sprawozdanie Skonsolidowane: 

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej 

Grupy na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego 

i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu 

zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości, 

2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem 

Spółki. 
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z oceny sprawozdania Zarządu 

PZ CORMAY S.A. z działalności PZ CORMAY S.A. w roku 2019 

 

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza PZ CORMAY S.A 

(„Spółka”) dokonała oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r. 

(„Sprawozdanie z Działalności Spółki”) w zakresie jego zgodności z księgami 

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 

 

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 21 z dnia 23 maja 2018 r. wybrała firmę BDO Sp. z o.o. 

sp. k. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod 

nr 3355) do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 

rok 2019 („Finansowe Sprawozdanie Jednostkowe”, „Biegły Rewident”). 

 

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z Działalności Spółki, 

uwzględniając opinię Biegłego Rewidenta o w/w sprawozdaniu, zawartą w sprawozdaniu 

Biegłego Rewidenta z badania Finansowego Sprawozdania Jednostkowego, ocenia, że 

Sprawozdanie z Działalności Spółki: 

1. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 35, z późn. zm.) oraz § 70 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 757), 

2. jest zgodne z informacjami zawartymi w Finansowym Sprawozdaniu Jednostkowym. 
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z oceny sprawozdania Zarządu 

PZ CORMAY S.A z działalności Grupy Kapitałowej CORMAY w roku 2019 

 

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza PZ CORMAY S.A 

(„Spółka”) dokonała oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej 

Spółki („Grupa”) w 2019 r. („Sprawozdanie z Działalności Grupy”) w zakresie jego 

zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 

 

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 21 z dnia 23 maja 2018 r. wybrała firmę BDO Sp. z o.o. 

sp. k. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod 

nr 3355) do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

za rok 2019 („Finansowe Sprawozdanie Skonsolidowane”, „Biegły Rewident”). 

 

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z Działalności Grupy, 

uwzględniając opinię Biegłego Rewidenta o w/w sprawozdaniu, zawartą w sprawozdaniu 

Biegłego Rewidenta z badania Finansowego Sprawozdania Skonsolidowanego, ocenia, że 

Sprawozdanie z Działalności Grupy:  

1. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 35, z późn. zm.) oraz § 71 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 757), 

2. jest zgodne z informacjami zawartymi w Finansowym Sprawozdaniu Skonsolidowanym.  
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z oceny wniosku Zarządu Spółki  

o sposobie pokrycia straty netto PZ CORMAY S.A. za 2019 r. 

 

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

§ 20 lit. a) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki 

do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 

obrotowy 2019 w wysokości 37 443 978,84 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów 

czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 84/100): 

1. w kwocie 26 372 510,59 zł (dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa 

tysiące pięćset dziesięć złotych 59/100) z kapitału zapasowego Spółki, 

2. w pozostałej kwocie 11 071 468,25 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt jeden 

tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 25/100) z zysków lat przyszłych 

i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki jego uwzględnienie. 
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Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A sytuacji PZ CORMAY S.A w roku 2019 

 

Zgodnie z zasadą II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza 

Spółki dokonała oceny sytuacji PZ CORMAY S.A („Spółka”) w roku 2019, z uwzględnieniem 

oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance. 

 

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu 

Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, pełni stały nadzór nad działalnością Spółki, 

poprzez: 

1. analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu Spółki na wniosek Rady, 

2. uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od członków Zarządu i innych 

pracowników w trakcie posiedzeń Rady, 

3. współpracę z biegłym rewidentem, który dokonywał przeglądu i badania dokumentacji 

finansowo- księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych. 

 

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad wykonaniem przyjętych planów Spółki, na 

bieżąco analizując, m. in.:   

1. poziom przychodów ze sprzedaży, przychodów operacyjnych i finansowych, 

2. poziom ponoszonych kosztów, 

3. wynik operacyjny, wynik brutto i netto, gospodarkę zapasami, 

4. gospodarkę środkami finansowymi, stan należności i zobowiązań, płynność finansową, 

5. postępy prac nad projektami strategicznymi Spółki, 

6. rentowność sprzedaży 

pozytywnie oceniając podejmowane przez Zarząd Spółki działania. 

 

Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance Zarząd Spółki 

stara się zapewnić za pomocą: 

1. podziału kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych i ich 

ewidencjonowaniem, 

2. stosowania mechanizmów autoweryfikacji i zapewnienia jakości w działalności 

poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki, 

3. stosowania mechanizmów budżetowania działalności, 

4. ustalonego sposobu raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę, 

5. regularnej oceny działalności Spółki na podstawie raportów finansowych, 

6. weryfikacji sprawozdań finansowych Spółki i Grupy przez niezależnego biegłego rewidenta, 

7. wykonywania czynności z zakresu compliance w ramach każdej komórki organizacyjnej 

Spółki, 

8. regularnej oceny zgodności działalności Spółki z prawem i innymi regulacjami, 

9. monitoringu regulacji dotyczących Spółki. 

 

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki, system ten pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych 

niekorzystnych zjawisk w działalności Spółki i podjęcie stosownych działań zapobiegawczych, 

bądź też minimalizujących wpływ i skutki tychże na działalność Spółki.  
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A z działalności Rady Nadzorczej 

PZ CORMAY S.A. w roku 2019 

 

Zgodnie z zasadą II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada 

Nadzorcza Spółki sporządziła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 

2019, obejmujące informacje na temat: (i) składu Rady i jej komitetów, (ii) spełniania przez 

członków Rady kryteriów niezależności, (iii) liczby posiedzeń Rady i jej Komitetów 

w raportowanym okresie oraz (iv) dokonanej samooceny pracy Rady. 

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki 

W roku 2019 Rada Nadzorcza Spółki pracowała w składzie: 

1. Konrad Łapiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2. Marek Warzecha - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do 

dnia 14 czerwca 2019 r., 

3. Tadeusz Wesołowski - Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 

16 czerwca 2019 r. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 

czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., 

4. Piotr Augustyniak - Członek Rady Nadzorczej, 

5. Tomasz Markowski - Członek Rady Nadzorczej, 

6. Andrzej Trznadel - Członek Rady Nadzorczej od dnia 16 czerwca 2019 r. do dnia 31 

grudnia 2019 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2019 r., 

powołało w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji pięciu członków. 

 

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki 

W roku 2019 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki pracował w składzie: 

1. Piotr Augustyniak - Przewodniczący Komitetu Audytu, 

2. Tadeusz Wesołowski - Członek Komitetu Audytu, 

3. Tomasz Markowski - Członek Komitetu Audytu. 

 

Spełnianie przez członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności 

W roku 2019 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie: (i) zasady II.Z.6, w związku 

z zasadami II.Z.4 i II.Z.5 Dobrych Praktyk oraz w związku z (ii) art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1089, z późn. zm.) („Ustawa”), po przeprowadzeniu analizy oświadczeń 

członków Rady Nadzorczej Spółki dotyczących spełniania kryteriów niezależności, oceniła, 

że: 

1. członkowie Rady Nadzorczej Spółki:  

a) Piotr Augustyniak (Członek Rady Nadzorczej Spółki), 

b) Andrzej Trznadel (Członek Rady Nadzorczej Spółki) 

spełniali kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach, 
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2. pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie spełniali kryteriów niezależności, 

o których mowa w Dobrych Praktykach, 

3. wszyscy członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, tj.: 

a) Piotr Augustyniak (Przewodniczący Komitetu Audytu), 

b) Tomasz Markowski (Członek Komitetu Audytu), 

c) Tadeusz Wesołowski (Członek Komitetu Audytu) 

przed powołaniem ich w skład Komitetu, spełniali kryteria niezależności, o których mowa 

w Ustawie. 

 

Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki 

W roku 2019: (i) Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń oraz przeprowadziła 2 głosowania 

w trybie pisemnym, podejmując 39 uchwał, (ii) Komitet Audytu odbył 3 posiedzenia, 

podejmując 1 uchwałę. 

 

Dokonana samoocena pracy Rady Nadzorczej Spółki 

Oceny pracy Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie Spółki. 
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Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A sposobu wypełniania przez 

PZ CORMAY S.A. w roku 2019  

obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego 

 

Zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada 

Nadzorcza PZ CORMAY S.A. („Spółka”) dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę 

obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, 

określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) 

oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych. 

 

Po analizie działań Spółki w przedmiotowym zakresie w roku 2019 Rada Nadzorcza Spółki 

wskazuje, że ze względu na brak zastrzeżeń ze strony Giełdy, nadzorującej wypełnianie 

obowiązków informacyjnych wynikających z Regulaminu Giełdy oraz pełną współpracę 

Spółki z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego przy stosowaniu przepisów dotyczących 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych, sposób wypełniania przez Spółkę w/w obowiązków należy ocenić 

pozytywnie. 
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Ocena Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A  

racjonalności prowadzonej przez PZ CORMAY S.A. w 2019 r. polityki w zakresie 

działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze  

 

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie zasady II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW 2016, celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki informuje 

o nieprowadzeniu przez Spółkę w 2019 r. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub 

innej o zbliżonym charakterze. 
 


