
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
FK''POLLENA.EWA,' Spółka Akcyjna

oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2o1o roku, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2o1o rok
oraz wniosku Zarządu Spółki W sprawie podziału zysku za 2o1o rok

Rada Nadzorcza Fabryki Kosmetyków ,,PoLLENA-EWA" S.A. jako organ Spółki

działa w oparciu o Kodeks Spółek Hand|owych, Statut Spółki, Regu|amin Rady

Nadzorczej i inne akty prawne regulujące funkcjonowanie spółek giełdowych.

Rada Nadzorcza Fabryki Kosmetyków ,,PoLLENA-EWA' s.A. w okresie

sprawozdawczym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku działała jako Rada

Nadzorcza VIII kadencji w składzie:

Jarosław Józefowicz Przewodniczqcy

Tadeusz Janusz Zastępca Przewodniczącego

Janina Stankiewicz Członek

Arkadiusz Zawisza Członek

Piotr Kowalski Sekretarz

Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych

na Giełdzie Papierów Wartościowych posiadają na|eżytą wiedzę i doświadczenie

oraz kierowa|i się w swoim postępowaniu interesem Spółki i nieza|eznością opinii.

W ramach funkcji nadzoru Rada Nadzorcza w tym okresie zajmowała się

wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim nadzorem nad

działaInością Spółki We Wszystkich dziedzinach jej działaIności.

W trakcie roku obrotowego 2010, za który Rada przedkłada sprawozdanie

odbywały się cyk|iczne posiedzenia, na których Rada podejmowała uchwały

W zakresie wniosków przedstawianych przez Zarząd Spółki. Wszystkie

posiedzenia odbyły się w składzie umoz|iwiającym podejmowanie uchwał. Ich

tematyka dotyczyła róznorodnych dziedzin działa|ności Spółki. Rada na bieząco

monitorowała osiągane przez Spółkę wyniki finansowe oraz słuzyła Zarządowi

głosem doradczym w podejmowaniu istotnych d|a Spółki decyzji.

Rada Nadzorcza W roku 2010 podejmowała uchwały między innymi

w następujących sprawach :

. opiniowania Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności

oraz propozycji podziału zysku,
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powołania Zarządu Spółki na nową kadencję,

wyrażenia zgody na zmianę Schematu organizacyjnego Spółki,

wyboru biegłego rewidenta ceIem dokonania badania Sprawozdania

Finansowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2010 roku i

wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie

abso|utorium Zarzqdowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 12 maja Zott roku zaproszony został

badający Sprawozdanie Finansowe za rok 2010 biegły rewident. Biegły stwierdził,

ze Sprawozdanie spełnia wszystkie wymogi Ustawy o rachunkowości, w sposób
jasny, rzete|ny i prawidłowy przedstawia sytuację finansową Spółki.

Rada Nadzorcza wypetniając swoje kodeksowe i statutowe obowiqzki, po ana|izie

i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłego rewidenta badającego

sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem

faktycznym oraz po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działa|ności

Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

. pozytywnej ocenie Sprawozdania Finansowego FK,,POLLENA-EWA' S.A.

za ZOLO rok,

. pozytywnej ocenie Sprawozdania Zarządu FK,,PoLLENA-EWA"S.A.

z działa|ności Spółki za 2oto rok,

. pozytywnej ocenie wniosku Zarządu FK,POLLENA-EWA"S.A.

dotyczącego podziału zysku netto za rok 2010.

Uchwały te Rada Nadzorcza przedkłada Wa|nemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków,,POLLENA-EWA' S.A. do zatwierdzenia.

Jarosław Józefowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Janusz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
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*\Janina Stankiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Zawisza
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kowalski
Sekretarz Rady Nadzorczej
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ocENA sYTuAcJI SPóŁKI FK ',PoLLENA.EWA- s.A.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego

przyjętymi przez Spółkę. Rada Nadzorcza dokonała tej oceny na podstawie

Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego za 2010 rok oraz informacji

uzyskiwanych przez Radę w ramach wykonywania swoich statutowych zadań.

Rok obrotowy 2010 w działa|ności FK ,,POLLENA-EWA' S.A. pod wzg|ędem wyników

gospodarczych i finansowych Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie.

W analizowanym okresie Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaiy oraz

uzyskała dodatni wynik f inansowy w wysokości 366 tys. zł. Rada Nadzorczajest zdania,

że nie występujq jakieko|wiek symptomy zagrazające kontynuacji działa|ności przez

Spółkę.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiqgnięcia zreal izowane przez Zarząd w 2010 roku

oraz przyjętqprzez Spółkę strategię działania, której głównymi założeniami są:

t prace na rzecz budowy dobrego wizerunku marki;

. dostosowanie oferty wyrobów produkowanych w FK ,,POLLENA-EWA' s'A. do
potrzeb rynku globalnego;

. intensywna praca we wszystkich kanałach dystrybucji,

r prace na rzecz wdrażania nowych, specja|istycznych wyrobów;

. da|sza restrukturyzacja kosztów działa|ności.

W 2010 roku wprowadzono na rynek szereg nowych produktów w ramach posiadanych

marek oraz prowadzono prace nad unowocześnianiem i poprawą jakości produkowanych

wyrobów. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania reaIizowane w zakresie

rozszerzania gamy oferowanych przez Spółkę produktów oraz strategię marketingową

ich wprowadzania na rynek g lobalny.

Wyroby FK ,,POLLENA-EWA' SA są wysokiej jakości, charakteryzują się nowoczesnym

wizerunkiem, zgodnym z panującymi trendami i dzięki temu mogą zdobyc uznanie

kl ientów na wie|u rynkach.

Zdaniem Rady Nadzorczej, dzięki konsekwentnej pracy i zaangaŻowaniu pracowników,

Spółka zaczyna osiągać poprawne wyniki ekonomiczne wracając na rynek.
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Sekretarz Rady Nadzorczej


