
LODZ dnia 04 czerwca 2013

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SP6LKI HURTIMEX S.A.

ZDZJAI'ALNOSCI ZA 2OI2 ROK

ORAZ OCENA SPRAWOZDAN Znnz4nu LDZTALALNOSCT Sp6KI

I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

w roku 2012 Rada Nadzorcza Sp6lki Hurtimex s.A. dzialala w nastppuj4cym skiadzie:

1. Bogdan KoPed - Przewodnicz4cY
2. Zbigniew Zajqc - V-ce Przewodnicz4cy
3. KrystYna KoPed- Czlonek
a. Marei<. Szkudlarek - Sekretarz ( do 12 lipca 2012)

5. Bronislaw Krzysztof Siekierski -Czlonek

6' Wojciech Nawrot -czlonek ( od 02 sierpnia 2012 )

Rok 2012 byl pi4tym rokiem dzialania Hurtimex S'A w formie sp6lki akcyj nej .. .
w trakcie roku Rada Nadz orcza zbieralasiE osobidcie , jak r6wnie2 poprzez Srodki

komunikacji elektronicznej w nastqpuj4cych kwestiach:

1. ll lipca 2012- w sprawie podjqciauchwal:

oNrI/VII/2012_odnoSnieocenysprawozdaniazdzialalnoSciSp6lkiHurt imexS.A.
oraz rekomenda".;i afa Waf n"go Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z

dzialalno5ci Sp6lki Hurtimex S'A za 201 I rok'

o Nr. 2/.VII/2012 - odnoSnie oceny sprawozdania i jego zgodno5ci z ksiggami i

dokumentami na podstawie opinii bieglego rewidenta

o Nr. 3iVIIl2012 - odnosnie wniosku zarz4d]u dotycz4cego ptzeznaczenia zysku za

2011 rok .
. Nr.4/VII/2012 - odnoSnie przyiqcia przez RadE Nadzorcz4 sprawozdania R'N za 201 I

o*, o""ny sprawozdan :zui'qdu-* cilu przedlozeni a Zwyczajnemu Walnemu

Zgromadzeniu
. Ni. s lv\ll 2012 - odnodnie przedlo2enia Walnemu Zgtomadzeniu wniosku o

uJzielenie przez W alne Zgromadzenie Sp6lki absolutorium czlonkom zarz4du z'

*y[".-i" "U.*i4zk6w zi okres pelnienia funkcji w 201 1 roku

2 - 02 sierpnia 2012 -.w sprawie podjEcia uchwal :

o Nr. 1/08/2012 - odnoSnie kooptacji do skladu Rady N adzotczej Pana Wojciecha

Nawrota oraz ,*oruniu iyuinJ go Zgromadzenia celem zatwierdzenia czlonka Rady

dokonanego w trYbie kooPtacji'

3. Rada Nadzorcza

l. zapoznalasig z porzqdkiem olad Zwyczajnego Walnego Zgtomadzenia wyznaczonego na

dzieit 25.czemYca 20l'3 q
2 ;;;;;? t" rp,u'i2r"flati/^Finansowvm 2a2012 rok i opini4 biegiego Rewidenta

badajqcego Sprawozdanie 
AIA__^_^'-



3. zapoznala sig ze sprawozd aniem Zarzqdu z dzialalnoSci w 201 2 roku'

4. zapoznalasig t p.olett.m Uchwaly dotyczqcej przeznaczenia zysku i pokrycia strat

5. sporzqdzila , przyjEla i postanowila o przedstawieniu na Walnym Zglomadzeniu .
Akcjlnariuszy w dniu- 25.06.2013 roku niniejszego Sprawozdania z dzialalnodci Rady

Nadzorczej za20l2 rokoraz oceny wynik6w Sprawozdafr przygotowanych przez Zarz4d

zarok2012 oraz wnioskow Zarzqdu dotycz4cych pokrycia strat'

W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdah Zarzqdu za rok 20l2Rada Nadzorcza

postanowila:
- oclnii pozltywnie Sprawozdan ie Zarz4du z dzialalnodci- sp6iki Hurtimex S A' za 201.2 rok

- ocenii pozl'tywnie Sprawozdanie finaniowe Sp6lki za rok obrotovry 2012 ' kieruj4c s.ig

"pi"tq Ui"gl.go ."*id"ntu i stwierdzaj4c jego zgodnoS6 z ksiEgami' dokumentami i

stanem faktYcznYm
- *"". p"ty'ry*nie wniosek Zarz4du odnoSnie dzialah zrnierzajacych do powiqkszenie

kapitatu SP6tki

Sprawozdanie finansowe obejmuje :

Punkt l. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

Punkt 2. Bilans, wskazuj4cy po stronie aktyw6w i pasyw6w sumq : 13

i,"trii l. n""rt""ek zysk6w i itrat, wskazujqcy zysk netto.w wysokodci : I

punkt 4. Zestawienie zmran w kapitale wlasnym , wskazuj4cym zwiEkszenie -
kaPitalu wlasnego o kwotE I

punkt s. naitunek przeplyw6w pieniEznych wykazuj4cy zwigkszenie

stanu (rodk6w PienigZnYch o kwote :

Punkt 6. Infbrmacje dodatkowe i objaSnienia

PrzedstawiaJ4c powyzsze Rada Nadzorcza zwraca si9 do Zwyczajnego Walnego

Zsromadzenia o :
iluiri"ri"i. "utolutorium Czlonkom Zarz4duz ich dzialalnoici w 2011 roku

2.Udzielenieabsolutor iunrCzlonkomRadyNadzorczejzichdzialalnoSciw20l l roku'
3. Ocenii pozy'tywnie *niottftZurzqdu doty,czqcy. podjEcia uchwaly przez Zwyczajne Walne

Ze.omaOz"ni" ao ryczEcei dalszego istnienia Sp6lki

124 725,57 zl
702 862,65 zl

702 862,65 zl

I  34 I 15'45 zl

Czlonkowie RadY Nadzorczej

1. Bogdan KoPe6 '

2. Zbigntew LaPc

3. Krystyna KoPec

4. Bronislaw Krzysztof Siekierski

5. Wojciech Nawrot
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