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I. Ocena pracy Rady Nadzorczej 

 

Skład Rady Nadzorczej 

 

W 2010 r. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („NFI 

Magna Polonia”, „Spółka”, „Fundusz”) od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r. 

funkcjonowała w składzie pięcioosobowym z wyjątkiem okresu od 14 lipca 2010 do 11 sierpnia 

2010, w którym to okresie Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie czteroosobowym.  

 

Na  dzień 31 grudnia 2010 r. skład Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. przedstawiał się 

w następujący sposób: 

 

Imię i nazwisko      Funkcja      

 

Kinga Stanisławska    Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

Zbigniew Kazimierczak    Sekretarz Rady Nadzorczej 

Mirosław Barszcz     Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Socha     Członek Rady Nadzorczej 

Tadeusz Piętka     Członek Rady Nadzorczej 

 

 

 

W roku 2010 w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany: 

 

 Mirosław Janisiewicz złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

z dniem 14 lipca 2010 r., 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 sierpnia 2010 r. powołało Tadeusza 

Piętkę z dniem 11 sierpnia 2010 r. na Członka Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. 

nie uległ zmianie. 

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej 

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza wykonywała 

nadzór nad działalnością Spółki, oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych 

Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek 

Handlowych oraz Statutem Funduszu. W 2010 roku Rada Nadzorcza NFI Magna Polonia S.A. 

działała zgodnie z przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego 

określonymi w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Rada Nadzorcza NFI 

Magna Polonia brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw 
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realizowanych przez Zarząd Funduszu, mając na względzie interes Spółki oraz wzrost jej 

wartości dla akcjonariuszy. 

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza odbyła w 2010 roku 3 posiedzenia, w trakcie 

których podjęła szereg uchwał oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem 

obrad. Posiedzenia z bezpośrednim uczestnictwem członków Rady Nadzorczej odbyły się 

w terminach: 15 kwietnia 2010 i 29 grudnia 2010 oraz w trybie pisemnym w dniu 5 lipca 2010r. 

 

Porządek posiedzeń oraz podjęte uchwały dotyczyły: 

 

1. Opiniowania projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd, które były następnie 

przedmiotem obrad walnych zgromadzeń. 

 

2. Omówienia, oceny i zatwierdzenia: 

 sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 

31 grudnia 2009 roku  

 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2009 rok;  

 sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 

roku; 

 

3. Oceny wniosku Zarządu Funduszu w przedmiocie pokrycia straty powstałej w roku 

obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2009.Wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010. 

 

4. Rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu NFI Magna Polonia S.A. za rok 

obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 zatwierdzenia Warunków Emisji Obligacji serii C 

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A 

 

5. Określenia ceny emisyjnej Obligacji serii C Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna 

Polonia S.A.  

 

Stały nadzór nad działalnością Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A. oraz 

pracą Zarządu Funduszu, Rada Nadzorcza wykonywała poprzez: 

 

 analizę i ocenę materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady, 

 uzyskanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu NFI Magna Polonia 

S.A. w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej. 

 

Rada Nadzorcza NFI Magna Polonia S.A. dokonywała szczegółowej analizy bieżących wyników 

finansowo-ekonomicznych, a w szczególności: 

 realizacji zadań w zakresie przychodów Spółki, 

 poziomu kosztów ponoszonych przez Spółkę, 

 kształtowania się wyniku operacyjnego, wyniku brutto i wyniku netto, 
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 stanu należności i zobowiązań, gospodarki środkami finansowymi oraz utrzymywania 

płynności finansowej, 

 realizacji strategii inwestycyjnej NFI Magna Polonia S.A. 

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza NFI Magna Polonia S.A. rzetelnie i skutecznie 

prowadziła stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki, należycie wykonywała swoje 

obowiązki odbywając regularnie posiedzenia, podczas których zajmowała się wszystkimi 

sprawami w ramach swoich kompetencji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa oraz Statutem Funduszu.  

 

 

II. Zwięzła ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia 

Niniejsza ocena sytuacji spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia w 2010 

r. została sporządzona przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW. Ocena ta jest oparta na wynikach finansowych osiągniętych 

w 2010 r. a także informacjach uzyskiwanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania 

przez nią obowiązków statutowych.  

W 2010 r. działania Zarządu NFI Magna Polonia koncentrowały się na realizacji przyjętej 

strategii inwestycyjnej, budowy grupy kapitałowej skupiającej podmioty z branży 

telekomunikacyjnej, działające w obszarach telefonii, transmisji danych i radiodyfuzji. Zarząd 

NFI Magna Polonia S.A. prowadził konsekwentne działania zmierzające do realizacji założeń 

przyjętej strategii inwestycyjnej Funduszu. 

 

ISTOTNE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ W ROKU 2010: 

 

1. KAPITAŁ WARUNKOWY 

W dniu 31 grudnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował warunkowe podwyższenie kapitału 

zakładowego Funduszu dokonanego na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2010 roku. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 

przeprowadzono w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D Funduszu przez obligatariuszy 

obligacji zamiennych serii C emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2010 roku. Kapitał zakładowy może zostać 

podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 9 mln PLN poprzez emisję nie więcej niż 

90 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.  

 

2. EMISJA OBLIGACJI SERII B 

Fundusz na mocy uchwały Zarządu nr 1/04/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 roku przeprowadził 

emisję obligacji Serii B. Wyemitowano 60 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda. 

Oprocentowanie stałe wynosi 7,25% w skali roku. Cała emisja została objęta przez jednostkę 

zależną od Funduszu Mediatel S.A. Środki pozyskane z emisji obligacji serii B zostały 

wykorzystane na działalność inwestycyjną Funduszu. W dniu 24 marca 2011 r. Fundusz dokonał 
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wykupu od Mediatel S.A wszystkich obligacji serii B wyemitowanych przez Fundusz o numerach 

od 1 do 60, o wartości nominalnej 100.000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 

6.000.000 złotych. 

 

3. NABYCIE PAKIETU AKCJI SPÓŁKI VEDIA S.A. 

W dniu 5 października 2010 roku Fundusz nabył w transakcji poza rynkiem regulowanym 

1 213 954 sztuk akcji spółki Vedia S.A. notowanej na warszawskiej giełdzie NewConnect. Cena 

zakupu jednej akcji wyniosła 0,43 PLN, prowizja związana z zakupem wyniosła 783,00 PLN. 

Łączna kwota transakcji nabycia akcji wyniosła 522.783,22 PLN. Aktualnie akcje te stanowią 

5,72% udziału w kapitale zakładowym spółki Vedia S.A.. 

 

4. POROZUMIENIE Z INNOVA INVESTMENTS LLC 

W dniu 9 listopada 2010 roku Fundusz zawarł z Innova Investments LLC porozumienie, którego 

przedmiotem było określenie ogólnych zasad współpracy w zakresie wspólnych projektów 

inwestycyjnych w obszarze radiodyfuzji i multipleksu mobilnego. Porozumienie nie stanowi 

umowy inwestycyjnej ani też zobowiązania do realizacji określonych transakcji kapitałowych. 

Jednocześnie jednak Strony deklarują wspólne działania oraz w przypadku dookreślenia 

warunków konkretnych transakcji strony zawrą umowę inwestycyjną, której zapisy co do 

zasady mają uszczegółowić i rozwinąć postanowienia porozumienia.  

 

5. ZBYCIE UDZIAŁÓW W MEDIATEL 4B ORAZ ZAWARCIE UMOWY SERWISOWEJ  

2 lipca 2010 roku spółka Mediatel oraz spółka zależna Elterix podpisały umowę sprzedaży 100% 

udziałów w kapitale zakładowym spółki Mediatel 4B, których wyłącznym właścicielem był 

Elterix. Zbycie udziałów nastąpiło na rzecz Aster Sp. z o.o. Przedmiotem zawartej umowy było 

zbycie 16 tys. udziałów w kapitale zakładowym Mediatel 4B o wartości nominalnej 500 PLN 

każdy i o łącznej wartości nominalnej 8 mln PLN, stanowiących 100% udziałów w kapitale 

zakładowym Mediatel 4B i reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.  

Łączna cena zakupu udziałów wyniosła 15 mln PLN. Tytuł własności udziałów został 

przeniesiony na Kupującego z chwilą uznania rachunku bankowego Elterix kwotą stanowiącą 

równowartość 90% ceny zakupu tj. w dniu 6 lipca 2010 r. Pozostałe 10% ceny zakupu zostało 

zatrzymane przez Aster Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy jako zabezpieczenie. 

Ponadto dnia 2 lipca 2010 roku Mediatel zawarł z Mediatel 4B umowę serwisową. Umowa jest 

określeniem zasad i warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz warunków 

płatności wynagrodzenia za usługi. W okresie obowiązywania umowy, Mediatel 4B zobowiązał 

się do zapłaty kwoty gwarantowanej (kwota będąca sumą należnego Mediatel wynagrodzenia 

za usługi oraz kwot uiszczonych przez Mediatel 4B na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. z 

tytułu usług WLR i BSA) w wysokości 15 mln PLN netto. Umowa została zawarta na czas 

określony 120 miesięcy (10 lat) pod warunkiem zawieszającym przejścia prawa własności 

wszystkich udziałów w Mediatel 4B z Mediatel na ASTER Sp. z o.o. na podstawie umowy 

sprzedaży udziałów z dnia 2 lipca 2010 roku, o której mowa powyżej. Warunek zawieszający, 

jakim było przejście prawa własności udziałów, został spełniony w dniu 6 lipca 2010 roku. 
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6. NABYCIE SPÓŁKI POLSKIE SIECI CYFROWE SP. Z O.O. 

Fundusz nabył w dniu 1 marca 2010 roku 500 udziałów w kapitale zakładowym spółki Polskie 

Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (dalej "PSC") z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 100 PLN 

każdy. Łączna wartość transakcji wyniosła 50 tys. PLN. Nabyte udziały stanowiły wówczas 

100% kapitału zakładowego PSC i reprezentowały100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

PSC. W dniu 10 listopada 2010 roku na podstawie umowy sprzedaży pomiędzy Funduszem a 

spółką Bonum Sp. z o.o. dokonano sprzedaży 250 udziałów posiadanych w PSC o wartości 

nominalnej równej 100 PLN każdy, co stanowiło 50% udziału w kapitale zakładowym. Wartość 

całej transakcji wyniosła 25 tys. PLN. W związku z tym w posiadaniu Funduszu pozostało 50% 

udziałów.  

 

7. NABYCIE SPÓŁKI TECHGEN SP. Z O.O. 

W dniu 10 marca 2010 roku Fundusz objął 301 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

Spółki Techgen Sp. z o.o. (dalej "Techgen") z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 50 

PLN każdy. Łączna wartość transakcji wyniosła 15 tys. PLN. Objęte udziały stanowiły 75,06% 

kapitału zakładowego Techgen i reprezentowały 75,06% głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

Techgen w dniu ich nabycia. W dniu 18 sierpnia 2010 roku uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników spółki dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 

20.050,00 PLN do kwoty 42.550,00 PLN. W związku z podwyższeniem kapitału posiadane przez 

Fundusz udziały na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowią 35,37% kapitału zakładowego i 

reprezentują 35,37% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki.  

 

8. NABYCIE SPÓŁKI APPSINTH SP. Z O.O. 

W dniu 8 listopada 2010 roku Fundusz nabył 51 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod 

firmą "Indigo” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 PLN każdy tj. o 

łącznej wartości nominalnej 2.550 PLN. Nabyte udziały stanowią 51% kapitału zakładowego 

Indigo Sp. z o.o. i reprezentują 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Indigo Sp. z o.o. Na 

mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółka od dnia 8 listopada 2010 

roku prowadzi działalności pod zmienioną firmą Appsinth Sp. z o.o.  

 

 

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

W 2010 roku skonsolidowana strata netto Grupy Kapitałowej Funduszu wyniosła 39.698 tys. 

PLN w porównaniu do straty w wysokości 9.914 tys. PLN w roku 2009. Osiągnięty wynik netto 

za rok 2010 to głównie rezultat prowadzonych procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych 

w spółkach Grupy Kapitałowej. Jest to jednocześnie odzwierciedlenie sytuacji otoczenia 

rynkowego Grupy Kapitałowej Mediatel, której wyniki miały największy wpływ na 

skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia, na wszystkich poziomach 

sprawozdawczości finansowej. Najważniejszą pozycją kosztów wykazanych przez Fundusz w 

2010 roku była utrata wartości akcji w jednostce zależnej. W związku z poniesioną przez 

Mediatel S.A. stratą w wysokości 36.005 tys. PLN, Zarząd Funduszu podjął decyzję o dokonaniu 

odpisu aktualizującego wartość aktywów w postaci posiadanych akcji spółki Mediatel S.A., 

na podstawie oszacowanej na poziomie sześciomiesięcznej średniej ceny akcji Mediatel S.A. 
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na Giełdzie Papierów Wartościowych wartości odzyskiwalnej posiadanych akcji. W wyniku 

dokonanych analiz ustalony został odpis z tytułu utraty wartości w wysokości 22.851 tys. PLN 

stanowiący 83,77% ogólnej sumy kosztów.  

W 2010 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej wyniosły 

99.936 tys. PLN. i w stosunku do roku 2009 nastąpił ich znaczący spadek (tj. o ponad 47%). 

Głównym czynnikiem spadku tej pozycji był również skonsolidowany wynik osiągnięty GK 

Mediatel.  

Zdaniem Rady Nadzorczej Fundusz powinien kontynuować działania zmierzające do realizacji 

kluczowych celów strategicznych wyznaczonych na rok 2011, a w szczególności: 

1) Prac nad rozwojem i aktywnym wsparciem spółek portfelowych NFI Magna Polonia S.A., 

2) Inwestycji w przedsiębiorstwa o umiarkowanym poziomie ryzyka i przejmowanie kontroli 

nad podmiotami przejawiającymi zdolność do generowania stabilnego strumienia gotówki, 

3) Inwestycji w podmioty posiadające realne aktywa, a jednocześnie działające w branżach 

charakteryzujących się innowacyjnością i dużym potencjałem wzrostu, 

4) Zgodnie z realizowaną strategią celem inwestycyjnym Funduszu powinny być przede 

wszystkim podmioty prowadzące działalność na rynku usług i inwestycji 

telekomunikacyjnych oraz usług związanych z przesyłaniem informacji na odległość, 

aczkolwiek Zarząd Funduszu powinien rozważyć również inwestycje w inne niż 

telekomunikacyjne przedsięwzięcia, które będą rokować uzyskanie satysfakcjonujących 

efektów ekonomicznych 

5) Utrzymanie stabilności finansowej NFI Magna Polonia i jego Grupy Kapitałowej, 

6) Optymalizacja kosztów spółek wchodzących w skład GK NFI Magna Polonia. 

 

Reasumując, w ocenie Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia i Grupa Kapitałowa Funduszu wciąż 

posiada znaczący potencjał wzrostu i doświadczenie  umożliwiające zwiększanie swojej 

konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych oraz osiąganie satysfakcjonujących 

wyników finansowych w kolejnych latach. Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, iż jedynie 

konsekwencja i elastyczność w działaniu Zarządu, w odniesieniu do aktualnej i przyszłej 

sytuacji rynkowej jego spółek portfelowych, będzie mogło przynieść wymierne korzyści 

ekonomiczne akcjonariuszom NFI Magna Polonia w najbliższych latach.  Rada Nadzorcza jest 

zdania, że Zarząd Spółki dołożył odpowiednich starań, by zrealizować cele zakładane na rok 

2010 oraz pozytywnie odnosi się do działań Zarządu mających na celu realizację postawionych 

zadań w roku 2011. 

III. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności 

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada 

Nadzorcza dokonała oceny dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki za okres od 

1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej były: 

1. Sprawozdanie finansowe NFI Magna Polonia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. 

obejmujące: 

(a)  sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 

wykazujące dochód całkowity w kwocie minus 26.189 tys. PLN, 
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(b)  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.985 tys. PLN, 

(c)  sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 

2010 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę  25.622 tys. PLN, 

(d)  sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 

2010 wykazujące  zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę  480 tys. PLN, 

(e)  informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje 

objaśniające. 

2. Sprawozdanie z działalności NFI Magna Polonia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2010 r. 

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia za rok 

obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. obejmujące: 

(a)  skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 

2010, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.965 tys. PLN, 

(b)  skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 

31 grudnia wykazujący dochód całkowity w kwocie minus  39.698 tys. PLN,  

(c)  skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 

40.057 tys. PLN, 

(d)  skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2010 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.560 

tys. PLN, 

(e)  informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje 

objaśniające. 

4. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A. za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2010 r. 

Zgodnie z art. 24  pkt. 3a Statutu Funduszu i obowiązującymi przepisami i normami 

zawodowymi Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2010 r. dokonała wyboru biegłego 

rewidenta. Badanie obowiązkowych sprawozdań Spółki oraz Grupy Kapitałowej  powierzone  

zostało firmie PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Elbląskiej 15/17 wpisaną 

na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie 

Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 548. Sprawozdanie finansowe Spółki oraz 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia za rok 

obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. uzyskały opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. 

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opinią biegłego 

rewidenta oraz raportami uzupełniającymi do tej opinii. Rada Nadzorcza zasięgała także 

informacji od Zarządu Spółki.  

Po przeprowadzeniu analizy Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki oraz 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia, a także 

sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2010 r. zostały:  

 sporządzone zgodnie z obowiązującymi w spółkach Grupy Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;  
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 są zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie 

przedstawiają informacje istotne dla oceny wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej 

i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia na dzień 31 grudnia 2010 r. 

 

Rada Nadzorcza przeprowadziła również ocenę oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu 

co do pokrycia straty Spółki za rok 2010. 

 

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie 

absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2010 r. wszystkim osobom wchodzącym w 

skład Zarządu Spółki w 2010 r. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie 

sprawozdania z jej działalności. 
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Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinga Stanisławska 

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

 

 

 

 

Zbigniew Kazimierczak 

Sekretarz Rady Nadzorczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Socha 

Członek Rady Nadzorczej 

 

Mirosław Barszcz 

Członek Rady Nadzorczej 

Tadeusz Piętka 

Członek Rady Nadzorczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1) Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą NFI Magna Polonia S.A. w 2010 roku. 
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Załącznik 1: 

 

 

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą NFI Magna Polonia S.A. w 2010 roku 

 

 

Uchwały Rady Nadzorczej  w 2010r. 

Lp. 
Data 

dokumentu 
Sygnatura W sprawie 

1 15-04-2010 1/IV/2010 Przyjęcia porządku obrad 

2 15-04-2010 2/IV/2010 
Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym kończącym 

się dnia 31 grudnia 2009 

3 15-04-2010 3/IV/2010 
Oceny sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się dnia 

31 grudnia 2009 

4 15-04-2010 4/IV/2010 
Oceny wniosku Zarządu Funduszu w przedmiocie pokrycia straty powstałej w roku 

obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2009 

5 15-04-2010 5/IV/2010 

Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 
obejmujące sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności 

Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu Funduszu w 
przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 

6 15-04-2010 6/IV/2010 
Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 

rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 

7 15-04-2010 7/IV/2010 
Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 

obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2009 

8 15-04-2010 8/IV/2010 
Rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Albertowi 

Kuźmiczowi 

9 15-04-2010 9/IV/2010 
Rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Jarosławowi 

Michalikowi 

10 15-04-2010 10/IV/2010 Rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Marcinowi Frączkowi 

11 15-04-2010 11/IV/2010 
Rekomendacji udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Krzysztofowi 

Urbańskiemu 

12 05-07-2010 1/7/2010 
Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

kończący się dnia 31 grudnia 2010 

13 29-12-2010 1/12/2010 
Wyrażenia opinii w sprawach mających być przedmiotem uchwał Walnego 

Zgromadzenia 

14 29-12-2010 2/12/2010 
Zatwierdzenia Warunków Emisji Obligacji serii C Narodowego Funduszu 

Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. 

15 29-12-2010 3/12/2010 
Określenia ceny emisyjnej Obligacji serii C Narodowego Funduszu Inwestycyjnego 

Magna Polonia S.A. 

 


