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Rada Nadzorcza Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG podczas regularnych posiedzeń była informowana przez Zarząd o ważnych

zdarzeniach gospodarczych i rozwoju działalności oraz o sytuacji spółki w roku obrotowym 2010, a także spełniała wszystkie

należące do niej z mocy ustawy i statutu spółki obowiązki. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej regularnie kontaktował się

z Prezesem Zarządu, aby omawiać przede wszystkim kwestie związane ze strategią, rozwojem działalności i zarządzaniem

ryzykiem. Ważnym tematem na posiedzeniach RN było informowanie Rady o zmianach gospodarczych i strukturalnych

zachodzących w Europie Wschodniej oraz dyskutowanie o szansach i zagrożeniach. Równie często tematem posiedzeń były

zmiany w przychodach ze sprzedaży i osiąganych wynikach, analiza płynności oraz sytuacja finansowa spółki.

Warimpex zobowiązał się do przestrzegania zasad Austriackiego i Polskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego. Rada Nadzorcza

przyjęła określone w tych dokumentach kompetencje i zakres odpowiedzialności i zajęła się kwestią przestrzegania postanowień

kodeksów. Statut oraz regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej są na bieżąco dostosowywane do zmian w kodeksach. W związku z

Rozporządzeniem zgodności dot. emitentów (ECV) Radzie Nadzorczej przedłożono i objaśniono sprawozdanie roczne, sporządzone

przez osoby za tę zgodność odpowiedzialne. 

W roku obrotowym 2010 odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie RN spełnili ustawowe wymogi dot.

obecności. Kilka uchwał podjęto w ramach procedury głosowania pisemnego.

Sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2010 zostały zbadane przez wybranego

zgodnie z § 270 HGB (austriackiego kodeksu handlowego) audytora – spółkę Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Ostateczny wynik badania nie dał podstaw do zastrzeżeń. Spełniono całkowicie przepisy prawa i możliwe było wydanie opinii

biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.

Sprawozdanie finansowe zostało rozpatrzone przez Komisję Audytorską RN na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 i przedstawione

RN do zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przeanalizowała i zatwierdziła sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie

finansowe oraz sprawozdanie z działalności. Rada Nadzorcza rozpatrzyła i zatwierdziła także propozycję Zarządu dotyczącą

niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2010.

Tym samym sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone zgodnie z § 125 ustawy o akcjach.

Rada Nadzorcza przyjęła skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności. 

Pan Victor Igalffy-Igally, Członek RN od 1994 r., w związku z przejściem na emeryturę złożył mandat na koniec 2010 roku. Rada

Nadzorcza składa podziękowanie za jego długoletnią współpracę i zaangażowanie. 

Rada Nadzorcza składa podziękowania Zarządowi, członkom kadry kierowniczej i pracownikom Grupy Warimpex za ich

zaangażowanie w mijającym roku oraz życzy firmie dalszych sukcesów.

Wiedeń, dnia 25 marca 2011
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