SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ

SPORZĄDZONE ZA OKRES OD

STYCZNIA

6 DO

GRUDNIA

6 ROKU

I.

Informacje wstępne

Prezentowane sprawozdanie z działalnosci Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Warszawie [„Spółka”] zawiera informacje o działaniach i czynnosciach kontrolnych
oraz wykonywanym nadzorze przez Radę Nadzorczą działającą w ASM GROUP S.A. [dalej: „Rada
Nadzorcza”] w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się dnia
stycznia
roku i
konczącym się dnia
grudnia
roku.
Zgodnie ze Statutem ASM GROUP S.A. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członkow,
w tym Przewodniczącego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięc lat, a jej członkow powołuje się na
okres wspolnej kadencji.

Statut Społki nie przewiduje zadnych szczegolnych uprawnien osobistych do powoływania lub
odwoływania Rady Nadzorczej Społki lub poszczegolnych jej członkow. Członkow Rady Nadzorczej
powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A.
Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin, ktory został zatwierdzony przez Walne
Zgromadzenie w
roku.

Od dnia
grudnia
roku w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, ktorego
zadaniem jest monitorowanie procesu sprawozdawczosci finansowej, monitorowanie systemow
kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, monitorowanie wykonywania czynnosci rewizji
finansowej, monitorowanie niezaleznosci biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdan finansowych.

II.

Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem ASM GROUP S.A. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członkow,
w tym Przewodniczącego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięc lat, a jej członkowie powoływani są
na okres wspolnej kadencji. Dotychczasowa kadencja urzędujących członkow Rady Nadzorczej
konczy się w dniu sierpnia
roku.

W trakcie roku obrotowego

skład Rady Nadzorczej ulegał zmianom.

Ze skutkiem na dzien
stycznia
roku Pani Magdalena Pasecka złozyła rezygnację z funkcji
w Radzie Nadzorczej. W związku z powyzszym Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., w dniu
lutego
roku, dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, w osobie Pana Adama
Stanczaka, ktory z dniem
stycznia
roku zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu Społki. Pan
Adam Stanczak, w związku z ponownym powołaniem go do Zarządu Społki, w dniu sierpnia
roku złozył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
W dniu sierpnia
roku Walne Zgromadzenie Społki dokonało wyboru nowego członka Rady
Nadzorczej, w osobie Pana Jarosława Grzywinskiego.
Na dzien bilansowy
się z członkow:

grudnia

roku Rada Nadzorcza ASM GROUP S.A. składała

➢ Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany do składu Rady Nadzorczej w
dniu sierpnia
roku,

➢ Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej, powołany do składu Rady Nadzorczej
w dniu
listopada
roku członek spełniający kryteria niezaleznosci ,

Ϯ

➢ Jacek Kuczewski – Członek Rady Nadzorczej, powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu
listopada
roku członek spełniający kryteria niezaleznosci ,

➢ Rossen Borissov Hadjiev – Członek Rady Nadzorczej, powołany do składu Rady Nadzorczej
w dniu
lipca
roku członek spełniający kryteria niezaleznosci ,

➢ Jarosław Grzywinski – Członek Rady Nadzorczej, powołany do składu Rady Nadzorczej
w dniu sierpnia
roku członek spełniający kryteria niezaleznosci .

Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do dnia sporządzenia tego sprawozdania.

III.

Działalność Rady Nadzorczej w

6 roku

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki okreslone przepisami
prawa i postanowieniami Statutu ASM GROUP S.A. sprawując stały nadzor nad działalnoscią Społki,
we wszystkich jej obszarach działalnosci.
W roku

Rada Nadzorcza ASM GROUP S.A. odbyła dziewięc posiedzen:

➢ w dniu

➢ w dniu

stycznia

roku

marca

roku

➢ w dniu sierpnia

roku

➢ w dniu

➢ w dniu

➢ w dniu

czerwca

wrzesnia

pazdziernika

➢ w dniu

listopada

➢ w dniu

grudnia

➢ w dniu

roku

grudnia

roku

roku

roku

roku

roku.

W
roku Rada Nadzorcza wykonując swoje uprawnienia w zakresie nadzoru przeprowadziła
szereg rozmow z Zarządem, ktore dotyczyły zakresu informacji, jakie mają byc prezentowane na
posiedzeniach Rady Nadzorczej.
W trakcie posiedzen w
Data
stycznia
marca

roku, Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:
Treść uchwały

r.
r.

Powierzenie Panu Marcinowi Skrzypcowi pełnienie funkcji Prezesa Zarządu

Wyrazenie zgody na zawarcie przez ASM GROUP Społkę Akcyjną umowy ze społką
zalezną ASM Sales Force Agency społką z ograniczoną odpowiedzialnoscią

ϯ

marca

Powołanie członka Rady Nadzorczej Pana Adama Stanczaka do składu Komitetu
Audytu, działającego w ASM GROUP S.A.

r.

Rozpatrzenie i ocena sprawozdania Zarządu Społki z działalnosci ASM GROUP S.A.
w roku obrotowym

czerwca

r.

czerwca

r.

czerwca

r.

Rozpatrzenie i wyrazenie opinii, dotyczącej wniosku Zarządu ASM GROUP S.A. w
sprawie podziału zysku Społki za rok obrotowy

czerwca

r.

Rozpatrzenie i ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy

czerwca

r.

czerwca

r.

sierpnia

r.

wrzesnia

pazdziernika
pazdziernika

Rozpatrzenie i ocena sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalnosci Grupy
Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym

r.

czerwca

czerwca

Rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy

Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalnosci za rok
obrotowy
, zawierającego w szczegolnosci wyniki oceny sprawozdania
Zarządu Społki z działalnosci ASM GROUP S.A. w roku obrotowym
,
sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy
, wniosku
Zarządu ASM GROUP S.A. w sprawie sposobu podziału zysku Społki za rok
obrotowy
, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalnos ci grupy
kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym
oraz wyniki oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASM GROUP za
rok obrotowy
Wyrazenie opinii Rady Nadzorczej dla przedstawionych projektow uchwał
będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP
S.A.

r.
r.

listopada

r.

grudnia

r.

grudnia

r.

grudnia

r.

Przyznania jednorazowej premii pienięznej dla Członka Zarządu ds. Finansowych
Powierzenie Panu Marcinowi Skrzypcowi pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu
r.
r.

Ustalenie zmiany zasad wynagradzania członkow Zarządu ASM GROUP S.A.

Wyrazenia zgody na połączenie włoskich społek zaleznych od ASM GROUP S.A. tj.
TRADE S.p.A. oraz Promotion Intrade S.r.l.

Powołanie członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Grzywinskiego do składu
Komitetu Audytu, działającego w ASM GROUP S.A.
Wybor biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Społki i Grupy
Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy konczący się dnia
grudnia

Wyrazenia opinii Rady Nadzorczej dla przedstawionych projektow uchwał
będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP S.A., w tym wyrazenie opinii o Programie Emisji Obligacji przez
Społkę i ustanowieniu zabezpieczen tego Programu
Wyrazenie zgody na zawarcie przez Społkę umowy kredytowej z mBank S.A.

Wyrazenia zgody na zawarcie z mBank S.A. przez ASM GROUP S.A. umowy o
zarządzanie srodkami pienięznymi, ktorej stroną będą takze polskie społki zalezne
tj. ASM Sales Force Agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, GreyMatters sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie oraz Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
ϰ

W Społce nie funkcjonuje wyodrębniony system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
związanym z procesem sporządzania sprawozdan finansowych Społki i Grupy Kapitałowej. Obecnie
w Społce nie ma takze wydzielonej jednostki organizacyjnej lub wyodrębnionego stanowiska,
ktorego wyłącznym zadaniem jest wykonywanie czynnosci kontroli wewnętrznej. Wynika to z
niewielkiej struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie ASM GROUP S.A. i nierozbudowanej
struktury organizacyjnej. Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi rozwazenie celowosci
powołania osoby pełniącej funkcję audytora wewnętrznego / compliance oficer.
System kontroli wewnętrznej w Społce realizowany jest przez Zarząd Społki oraz kluczowych
pracownikow kadry kierowniczej.
Sprawozdania finansowe sporządzane są przez biuro księgowe, ktore jest odpowiedzialne za
prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie sprawozdan finansowych jednostkowych i
skonsolidowanych . Kontrola nad procesem sporządzania sprawozdan finansowych, sprawowana
jest przede wszystkim przez pracownikow Działu Finansowego i Dział Kontrolingu Społki a nadzor
nad całym procesem sprawuje Członek Zarządu ds. Finansowych.

Istotnym elementem tego systemu kontroli sprawozdan finansowych jest badanie rocznych
sprawozdan finansowych przez niezaleznych biegłych rewidentow oraz dokonywanie przez
biegłego rewidenta przeglądow połrocznych sprawozdan sporządzonych przez Społkę i Grupę
Kapitałową.

Społka nie wdrozyła odrębnej polityki w zakresie dzielnosci sponsoringowej, charytatywnej i innej
o podobnym charakterze, w związku z czym Rada Nadzorcza nie miała mozliwosci dokonania oceny
realizacji tej częsci aktywnosci.

IV.

Komitet Audytu

Do zadan Komitetu Audytu nalezy monitorowanie procesu sprawozdawczosci finansowej,
monitorowanie skutecznosci systemow kontroli wewnętrznej, audyt wewnętrzy, monitorowanie
wykonywania czynnosci rewizji finansowej, monitorowanie niezaleznosci biegłego rewidenta i
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych.

Komitet Audytu działał w ramach Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym. W skład Komitetu
Audytu, wchodzą osoby pełniące funkcję członkow Rady Nadzorczej. Komitet Audytu dział na
podstawie Regulaminu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu
czerwca
roku.
W trakcie roku obrotowego zmianie uległ skład Komitetu Audytu.

Po złozeniu rezygnacji w dniu
stycznia
roku przez Panią Magdalenę Pasecką, Rada
Nadzorcza uchwałą z dnia
marca
roku powołała do składu Komitetu Audytu nowego
członka w osobie Pana Adama Stanczaka. W związku z powołaniem Pana Adama Stanczaka do
Zarządu Społki, Pan Adam Stanczak złozył rezygnację z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu w dniu
sierpnia
roku. Uchwałą z dnia
pazdziernika
roku Rada Nadzorcza powołała
do składu Komitetu Audytu nowego członka, w osobie Pana Jarosława Grzywinskiego.
Na dzien bilansowy
Nadzorczej:

grudnia

roku w skład Komitetu Audytu wchodziło

członkow Rady

➢ Jacek Kuczewski członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezaleznosci od Społki,
będący członkiem ACCA ,

➢ Filip Nazar członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezaleznosci od Społki oraz

➢ Jarosław Grzywinski członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezaleznosci .

ϱ

Skład Komitetu Audytu działającego w ASM GROUP S.A. nie uległ zmianie po zakonczeniu roku
obrotowego do dnia sporządzenia tego sprawozdania.

V.

Działalność Komitetu Audytu w roku

6

W roku
działalnosc Komitetu Audytu koncentrowała się na aktywnosci związanej z
zapewnieniem sprawnej wymiany informacji między Komitetem Audytu a Działem Finansowym
Społki. Do zadan Komitetu nalezy w szczegolnosci monitorowanie procesu sprawozdawczosci
finansowej, w związku z czym ustalenie zakresu i terminowe przekazywanie danych i niezbędnych
informacji przez Społkę do wiadomosci członkow Komitetu Audytu, stanowi podstawę zapewnienia
Komitetowi mozliwosci jego działania.

W tym celu Komitet Audytu opracował i przedstawił Członkowi Zarządu ds. Finansowych
kwestionariusz dotyczący badania rocznych sprawozdan finansowych. Komitet opracował takze
kwestionariusz dla biegłego rewidenta, ktory jest przedstawiany podmiotowi przeprowadzającemu
badanie sprawozdan finansowych, przed zatwierdzeniem tych sprawozdan przez uprawnione
organy Społki. Członkowie Komitetu spotykali się takze z biegłym rewidentem w trakcie badan i
przeglądow wykonywanych przez biegłego, celem monitorowania działan biegłego rewidenta w
zakresie ustawowych jego obowiązkow.
Komitet Audytu realizując swoje działania odbył w
roku dwa posiedzenia stałe. W trakcie tych
posiedzen Komitet Audytu potwierdził potrzebę stworzenia mapy ryzyk w Grupie Kapitałowej, a
takze zaproponował zmiany w strukturze Działu Finansowego i funkcjonowaniu tego działu, ktore
w ocenie Komitetu zwiększą bezpieczenstwo oraz usprawnią proces zarządzania płynnoscią w
Społce. Decyzje w tym zakresie pozostają jednakze w kompetencjach Zarządu ASM GRPOUP S.A.

Poza stałymi posiedzeniami, członkowie Komitetu Audytu odbyli wiele indywidualnych rozmow
z Zarządem Społki oraz pracownikami Działu Finansowego i Działu Kontrolingu, ktore miały na celu
zapewnienie dostępu do informacji i mozliwosci wykonania obowiązkow przez Komitet Audytu.

VI.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
6, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy
6 wraz z opinią biegłego
rewidenta, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku
Spółki za rok
6 oraz sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy
6, skonsolidowanego sprawozdania finansowego ASM GROUP
za rok obrotowy
6 wraz z opinią biegłego rewidenta

Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP S.A. w roku

6

Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała analizy oraz oceny sprawozdania sporządzonego
przez Zarząd, przedstawiającego działalnosc ASM GROUP Społki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w roku obrotowym konczącym się dnia
grudnia
. Rada Nadzorcza ocenia, iz sprawozdanie
Zarządu z działalnosci Społki w sposob rzetelny przedstawia działania podejmowane przez Zarząd
w roku obrotowym
oraz wiarygodnie odzwierciedla wyniki podejmowanych czynnosci,
we wszystkich obszarach działalnosci Społki tj. w obszarze działalnosci operacyjnej, działalnosci
korporacyjnej, działalnosci sprzedazowej oraz finansowej ASM GROUP S.A.

ϲ

Rada Nadzorcza ocenia, iz sprawozdanie Zarządu z działalnosci Społki w sposob nalezyty
przedstawia czynnosci Zarządu, ktore związane były z jej rozwojem i realizacją głownych celow
wyznaczonych przez akcjonariuszy Społki. Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania z
działalnosci Społki w
roku, sporządzonego przez Zarząd uznała, iz sprawozdanie to w sposob
rzetelny przedstawia takze działania Zarządu związane ze zmianami korporacyjnymi Społki oraz
jest zgodne z dokumentacją finansową znajdującą się w Społce, a takze zostało sporządzone zgodnie
z przepisami Kodeksu społek handlowych, przepisami o rachunkowosci oraz Statutem ASM GROUP
S.A.
Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy

6

Rada Nadzorcza w ramach posiadanych uprawnien kontrolnych dokonała analizy i oceny
jednostkowego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy
, ktore składa się
z:
-

-

-

-

-

jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzien
ktore po stronie aktywow i pasywow wykazuje sumę .
tys. złotych,

.

.

roku,

jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodow, sporządzonego za okres od dnia
. .
roku do dnia . .
roku, ktore wykazuje zysk netto w wysokosci .
tys.
złotych oraz całkowity dochod w wysokosci .
tys. złotych,

jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia
. .
roku do dnia . .
roku, ktore wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego
o kwotę .
tys. złotych,

jednostkowego sprawozdania z przepływow pienięznych, sporządzonego za okres od dnia
. .
roku do dnia
. .
roku, ktore wykazuje zmniejszenie stanu srodkow
pienięznych o kwotę .
tys. złotych,

zasady polityki rachunkowosci oraz not objasniających do jednostkowego sprawozdania
finansowego.

Na podstawie dokonanej analizy oraz w oparciu o opinię i raport niezaleznego biegłego rewidenta
Rada Nadzorcza ocenia, iz przedstawione Sprawozdanie Finansowe ASM GROUP Społki Akcyjnej
za rok obrotowy
, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci
Finansowej „MSSF” w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz przepisy ustawy
o rachunkowosci, w sposob pełny i rzetelny przedstawia sytuację finansową Społki na dzien
bilansowy
grudnia
roku.

Sprawozdanie finansowe ASM GROUP S.A. w ocenie Rady Nadzorczej sporządzone zostało przez
Zarząd zgodnie z przepisami Kodeksu społek handlowych a prezentowane wartosci bilansowe
posiadają potwierdzenie w księgach rachunkowych Społki, ktore są prowadzone zgodnie z art.
ustawy o rachunkowosci.

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok
obrotowy
6
Po zapoznaniu się i dokonaniu oceny rocznego sprawozdania finansowego Społki za rok obrotowy
oraz opinii i raportu sporządzonego przez niezaleznego biegłego rewidenta Audyt społkę
z o.o., a takze uwzględniając sprawozdanie Zarządu z działalnosci Społki w roku obrotowym
,
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Walnemu Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. wniosek Zarządu w
sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy
w wysokosci wynoszącego
.
.
,
złotych w ten sposob, ze częsc zysku w wysokosci
.
,
złotych zostanie

ϳ

przekazana na kapitał zapasowy Społki, zgodnie z trescią art.
§ Kodeksu społek handlowych
oraz pozostałą częsc zysku za rok obrotowy
, w wysokosci .
.
, złotych przeznacza się
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ASM GROUP S.A. oraz pozytywnie ocenia rekomendację
Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok
, zgodnie z trescią podjętej uchwały.
Rada Nadzorcza rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. następujących
uchwał:

➢ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnosci ASM GROUP S.A. za rok obrotowy
,
➢ w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok
obrotowy
,
➢ w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy
Zarządu ASM GROUP S.A. z dnia
maja
roku,

, zgodnie z wnioskiem

➢ w sprawie udzielenia członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z tytułu pełnionych
funkcji w roku obrotowym
.

Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku
6
Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała analizy oraz oceny sprawozdania sporządzonego
przez Zarząd Społki, przedstawiającego działalnosc Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku
obrotowym
. Rada Nadzorcza ocenia, iz sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym
zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz
w sposob rzetelny przedstawia takze działania ASM GROUP związane ze zmianami korporacyjnymi
i odzwierciedla nalezycie czynnosci podejmowane przez poszczegolne społki z Grupy Kapitałowej.
Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP
za rok obrotowy
6 wraz z opinią biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza w ramach posiadanych uprawnien kontrolnych dokonała analizy i oceny
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego ASM GROUP sporządzonego za rok obrotowy
konczący się dnia
grudnia
, składającego się z:
-

-

-

-

-

skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzien
roku, ktore po stronie aktywow i pasywow wykazuje sumę
.
tys. złotych,

.

.

skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodow, sporządzonego za okres od dnia
. .
roku do dnia . .
roku, ktore wykazuje zysk netto w wysokosci .
tys.
złotych oraz całkowity dochod w wysokosci .
tys. złotych,

skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia
. .
roku do dnia . .
roku, ktore wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego
o kwotę .
tys. złotych,

skonsolidowanego sprawozdania z przepływow pienięznych, sporządzonego za okres od dnia
. .
roku do dnia
. .
roku, ktore wykazuje zmniejszenie stanu srodkow
pienięznych o kwotę .
tys. złotych,

not objasniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na podstawie dokonanej analizy oraz w oparciu o opinię niezaleznego biegłego rewidenta Rada
Nadzorcza ocenia, iz przedstawione Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej

ϴ

ASM GROUP za rok obrotowy
, zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczosci Finansowej „MSSF” w kształcie zatwierdzonym przez Unię
Europejską.

Po zapoznaniu się i dokonaniu oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego ASM GROUP
za rok obrotowy
oraz opinii i raportu niezaleznego biegłego rewidenta, a takze uwzględniając
sprawozdanie Zarządu ASM GROUP z działalnosci Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku
obrotowym
, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Walnemu Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
podjęcie następujących uchwał:
➢ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Społki z działalnosci Grupy Kapitałowej ASM
GROUP za rok obrotowy
,
➢ w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego ASM GROUP
za rok obrotowy
.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach
dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych w tym w szczególności sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w
zakresie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
6”.
Rada Nadzorcza nie ma zastrzezen do sposobu wypełniania przez Społkę obowiązkow
informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, okreslonych w Regulaminie
Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji biezących i okresowych przekazywanych przez
emitentow papierow wartosciowych.
Warszawa, dnia

.

.

roku

Maciej Cudny

Jacek Kuczewski

Filip Nazar

Rossen Hadjiev

Jarosław Grzywinski
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