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i2 Development Spółka Akcyjna 

 

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 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 („Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych” - Dz. U. 

2018 poz. 757), Rada Nadzorcza i2 Development S.A. dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd 

Spółki następujących dokumentów:  

• Sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 

grudnia 2020 r.,  

• Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za 

okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., 

• Sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku 2020,  

• Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej i2 Development S.A. w roku 2020. 

 

Sprawozdanie finansowe i2 Development S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej i2 Development S.A. zostały zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, 

Spółkę Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z 

siedzibą w Poznaniu. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedmiotową opinią biegłego 

rewidenta, potwierdza, iż nie zgłasza żadnych uwag w związku z powyższym dokumentem. 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny, po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza 

stwierdziła, że wyżej opisane sprawozdania są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z 

księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W opinii Rady Nadzorczej 

sprawozdanie Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku 2020 oraz sprawozdanie Zarządu 

z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku 2020, zostało sporządzone zgodnie z 

wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 71 Rozporządzenia w sprawie informacji 

bieżących i okresowych oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowymi za rok 2020. Wziąwszy pod uwagę powyższe, Rada 

Nadzorcza stwierdza zgodność ocenianych sprawozdań z księgami rachunkowymi, dokumentami 

jak i stanem faktycznym. 
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