
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARTNERS S.A.  
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W 2018 ROKU 

W związku z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki Capital Partners S.A. oświadcza, że: 

▫ w Capital Partners S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu 
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do 
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub 
badania sprawozdań finansowych,  

▫ Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. 

 

OCENA RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARTNERS S.A.  
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARTNERS S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS 

ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ 
CAPITAL PARTNERS ZA 2018 ROK 

Rada Nadzorcza Spółki Capital Partners S.A., wypełniając obowiązek wynikający z  § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 
pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ocenia zgodnie z najlepszą wiedzą, 
że zarówno sprawozdanie z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej jak i sprawozdanie finansowe Capital Partners 
S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2018 rok są zgodne z księgami, dokumentami 
oraz ze stanem faktycznym. 

Zgodność sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej za 2018 rok z 
księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym została stwierdzona przede wszystkim na podstawie 
przeprowadzonej przez Komitet Audytu analizy ww. dokumentów oraz informacji otrzymanych podczas spotkań z 
kluczowym biegłym rewidentem. 

 
Podpisy wszystkich Członków Rady Nadzorczej: 
 

Jacek Jaszczołt – Przewodniczący Rady Nadzorczej  - ………………………………… 

 

Sławomir Gajewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ………………………………… 

 

Zbigniew Kuliński – Członek Rady Nadzorczej  - ………………………………… 

 

Katarzyna Perzak-Shultz – Członek Rady Nadzorczej  - ………………………………… 

 

Marcin Rulnicki – Członek Rady Nadzorczej   - ………………………………… 
 
 
 


