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SPRAWOZDANIE 

z działalności Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie 
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

  

Rada Nadzorcza Platynowe Inwestycje SE działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki 

oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.  Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, statutem spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zasadami ładu 

korporacyjnego zapisanymi w „Dobrych Praktykach spółek Notowanych na GPW”. 

 

W roku 2020 Rada Nadzorcza omawiała na posiedzeniach wszystkie istotne dla funkcjonowania Spółki 

kwestie, przy czym najważniejsze z nich dotyczyły: osiąganych wyników finansowych, prowadzonej 

działalności produkcyjnej, zarządzania ryzykiem, zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem 

uwarunkowań makroekonomicznych. Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie 

zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

standardami. Szczegółowy wykaz spraw, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza zamieszczono w dalszej 

części Sprawozdania. 

  

I. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji  
  

Rok obrotowy 2020 był trzecim rokiem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE. 

Zgodnie z §18 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata, zaś członków Rady 

Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. W dniu 02 lutego 2021 roku, przed upływem kadencji 

odwołano ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 roku dotychczasowy skład rady nadzorczej spółki do którego 

należeli: Kamil Konrad Koralewski, Ina Patrowicz, Eliza Sylwia Studzińska, Agnieszka Gujgo, Damian 

Patrowicz. W dniu 02 lutego 2021 roku ze skutkiem na dzień 03 lutego 2021 roku, na trzyletnią kadencję, 

powołano nowy skład rady nadzorczej Spółki, który tworzą: Bartłomiej Kurylak, Marcin Wenus, Robert Pakla, 

Maksymilian Graś, Tomasz Stajszczak. Mandaty członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji upływają w 

2024 roku, najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.  
  

II. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej oraz zmiany w składzie 

Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego  
  
W okresie od 01.01.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. Rada Nadzorcza działała w następującym pięcioosobowym 

składzie:  

1. Pani Agnieszka Gujgo- Przewodniczący Rady Nadzorczej  

2. Pan Kamil Konrad Koralewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

3. Pan Ina Patrowicz- Sekretarz Rady Nadzorczej  

4. Pani Eliza Sylwia Studzińska – Członek Rady Nadzorczej  

5. Pan Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej  
  

W dniu 2 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały (nr 8, 9, 10, 11, 

12) o powołaniu członków Rady Nadzorczej na okres 3 letniej kadencji   
  

Od 2 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza działa w następującym pięcioosobowym składzie:  

1. Pan Marcin Wenus – Przewodniczący Rady Nadzorczej   

2. Pan Robert Pakla – Członek Rady Nadzorczej 

3. Pan Maksymilian Graś – Członek Rady Nadzorczej   

4. Pan Tomasz Stajszczak – Członek Rady Nadzorczej  
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5. Pan Bartłomiej Kurylak – Członek Rady Nadzorczej  
  

Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności  
  

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oświadczeniami w przedmiocie spełniania kryteriów niezależności 

poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, po dokonaniu oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które 

mogą wpływać na spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności stwierdza, iż zgodnie 

z zasadą II.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w rozumieniu załącznika 

nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów 

niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), 

każdorazowo w strukturach Rady Nadzorczej Emitenta, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniali 

kryteria niezależności, natomiast Pani Agnieszka Gujgo oraz Pan Damian Patrowicz posiadają niezbędne 

kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości.  

 

 W aktualnym składzie Rady Nadzorczej czterech z Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności 

określone w ww. regulacjach, tj. Pan Bartłomiej Kurylak, Pan Marcin Wenus, Pan Robert Pakla i Pan Tomasz 

Stajszczak. Kryterium niezależności nie spełnia natomiast Pan Maksymilian Graś, jako wspólnik w Graś i 

Wspólnicy spółka komandytowa, kancelarii świadczącej bieżącą obsługę prawną na rzez Spółki. 
 
Samoocena Rady Nadzorczej  
Rada Nadzorcza Platynowe Inwestycje SE zachowała niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność 

Spółki. Sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. 

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokonali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, 

wykorzystując swoje wykształcenie, wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz posiadane umiejętności. Dzięki 

wysokim kompetencjom oraz zaangażowaniu członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, 

skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki. Rada Nadzorcza Platynowe 

Inwestycje SE dokonuje pozytywnej oceny pracy organu spółki w roku 2020. 

 

Komitety Rady Nadzorczej  
Działalność Rady Nadzorczej była wspomagana przez Komitet Audytu, który stanowi kolegialny organ 

doradczy i opiniotwórczy Rady Nadzorczej, powołany spośród jej Członków. Zadania Komitetu Audytu 

określone zostały w Regulaminie Komitetu Audytu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Platynowe 

Inwestycje SE Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:  

• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;  

• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 

ryzykiem;  

• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;  

• monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych,  

• analizowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi.  

• rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Spółki i rewizji finansowych.  

  

W Radzie Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE w 2020 r. funkcjonował Komitet Audytu w następującym 

składzie:  

1. Pan Damian Patrowicz– Przewodniczący Komitetu Audytu,  

2. Pani Agnieszka Gujgo – Członek Komitetu Audytu  

3. Pani Ina Patrowicz – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu   
  

W okresie objętym sprawozdaniem nie odbyło się żadne posiedzenie Komitetu Audytu.   
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III. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał  
  

Rada Nadzorcza, świadoma swojej roli w sprawowaniu nadzoru nad działalnością Spółki, wykonywała swoje 

obowiązki odbywając w okresie sprawozdawczym 4 protokołowane posiedzenia, w trakcie których 

podejmowała uchwały oraz omawiała sprawy objęte porządkiem obrad i przedkładane przez Zarząd Spółki, 

które nie wymagały podejmowania uchwał. Posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 18.03.2020 

r., 20.07.2020 r., 30.09.2020 r. i 31.12.2020 r. Posiedzenia zwoływane były z wcześniejszym zawiadomieniem 

drogą mailową wszystkich członków Rady Nadzorczej o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad. 

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniósł zastrzeżeń do trybu zwołania posiedzenia. Z posiedzeń Rady 

Nadzorczej sporządzane były protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie 

Spółki. Protokoły z posiedzeń zawierają kompletne informacje, wszystkie ustalenia, rekomendacje, 

identyfikacje istotnych kwestii oraz prezentują wystarczający stopień szczegółowości. W roku 2020 Rada 

Nadzorcza podjęła 13 uchwał 

 

 

IV. Informacje o obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach o  

usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności  
  

W 4 posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2020 r. udział brali wszyscy jej członkowie (5 osób). Uczestnictwo 

członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami 

z jej posiedzeń.  

  

V. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i przeprowadzone kontrole oraz  

postępowania wyjaśniające  
  

Rada Nadzorcza, zgodnie ze swoimi kompetencjami, skoncentrowała w 2020 r. swoje działania na takich 

zagadnieniach m.in. jak:  

• ocena sprawozdań finansowych Spółki za rok 2019,  

• ocena sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019,  

• wnioski dot. udzielenia absolutorium dla Zarządu Platynowe Inwestycje SE  
• bieżące omawianie wyników ekonomiczno-finansowych Spółki,  

• oddelegowanie Pani Agnieszki Gujgo do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki 

 

Ponadto na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej do stałych punktów porządku obrad należało:  

• ocena wyników ekonomiczno-finansowych spółki na podstawie materiałów oraz informacji Zarządu, 

• informacje o działalności Spółki we wszystkich kwartałach 2020 r.,  

• sprawy bieżące w ramach, których przekazywane były informacje o działalności spółki nieobjęte 

porządkiem obrad.  
 

Rada Nadzorcza wykorzystując swoje statutowe uprawnienia sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we 

wszystkich podstawowych dziedzinach jej działalności w sposób stały i ciągły w czasie całego roku 

obrotowego otrzymując wszelkie niezbędne do wykonania swoich czynności informacje. Czynności nadzorcze 

obejmowały działalność Spółki, w tym kontrolę faktyczną działalności i inicjatyw Zarządu oraz kontrolę pod 

względem celowości i racjonalności Zarządu.  
Ponadto Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020 nie przeprowadzała postępowań wyjaśniających w Spółce, 

nie zawieszała też członków Zarządu w pełnieniu funkcji, jak również nie delegowała swoich członków do 

pełnienia funkcji członków Zarządu.  
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VI. Zestawienie podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą w roku 2020  
  

Rada Nadzorcza podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość (które po podjęciu zostały zaprotokołowane). W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Platynowe Inwestycje SE podjęła następujące uchwały: 

L.p.  
Data 

podjęcia  
Nr Uchwały  

Temat jakiego dotyczyła uchwala  

1  18.03.2020 r.  1/2020 
w sprawie: oddelegowania Pani Agnieszki Gujgo, przewodniczącej Rady 

Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.  

2  18.03.2020 r.  2/2020 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla oddelegowanej Przewodniczącej 

Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE do pełnienia funkcji Członka 

Zarządu Spółki 

3  20.07.2020 r.  3/2020  
w sprawie: oceny sprawozdania finansowego za rok 2019 tj. za okres od 

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz wniosku zarządu dotyczącego 

przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.   

4  20.07.2020 r. 4/2020  
w sprawie: w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

5  20.07.2020 r. 5/2020  
w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu z 

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019  

6  20.07.2020 r. 6/2020  
w sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalności w roku obrotowym 2019  

7  20.07.2020 r. 7/2020  
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności 

Spółki w roku obrotowym 2019  

8  20.07.2020 r. 8/2020  
w sprawie: wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie 

Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 

rok obrotowy 2019  

9  20.07.2020 r. 9/2020  
w sprawie: przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektu 

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 

18.08.2019  

10  30.09.2020 r.  10/2020  
w sprawie: oddelegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani 

Agnieszki Gujgo do pełnienia czasowego funkcji Prezesa Zarządu Spółki  

11  30.09.2020 r. 11/2020  
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla oddelegowanej Przewodniczącej 

Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE do pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu Spółki  

12  31.12.2020 r.  12/2020  
w sprawie: oddelegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani 

Agnieszki Gujgo do pełnienia czasowej funkcji Prezesa Zarządu Spółki  

13  31.12.2020 r. 13/2020  
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia do oddelegowanej Przewodniczącej 

Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE do pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu Spółki   

 

VII. Informacje o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy odnoszących się do  

działalności Rady, a także informacje o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie  
  

W roku 2020 nie było uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej. 

Radzie Nadzorczej nie były też wydawane żadne dodatkowe polecenia i zadania przez Walne Zgromadzenie.    
  

VIII. Informacje o realizacji programu strategicznego lub naprawczego  
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W Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie nie był wprowadzony żaden program naprawczy ani 

strategiczny.  
  

IX. Informacje o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zlecenia ekspertyz                     

i analiz  
  

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza nie zlecała wykonania żadnych ekspertyz ani analiz. Nie 

dokonywała tez wyboru biegłego rewidenta  
  

X. Podsumowanie i uwagi Rady Nadzorczej dotyczące współpracy z Zarządem  
  

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki w omawianym okresie układała się dobrze. Zarząd na 

bieżąco informował Radę Nadzorczą o podejmowanych ważnych decyzjach dotyczących bieżącej działalności 

Spółki, przygotowywał na posiedzenia Rady niezbędne materiały. W roku obrotowym 2020 nie wystąpiły 

konflikty pomiędzy Radą, a Zarządem Spółki, żadna z prowadzonych spraw przez Zarząd Spółki nie wymagała 

podejmowania przez Radę działań dyscyplinujących. Rada Nadzorcza w zakresie swoich działań inicjowała i 

wspierała Zarząd w realizacji celów i żądań Spółki wykorzystując szeroką wiedzę, doświadczenie zawodowe 

wszystkich członków Rady, zaangażowanie i znajomości problemów Spółki, zapewniając jednocześnie 

prawidłowy merytoryczny nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali 

kompetentnie i prawidłowo swoją pracę w Radzie Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w 

Warszawie, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki i akcjonariuszy.  
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OCENA  
Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Platynowe Inwestycje SE i 

Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 

  

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek Handlowych Rada Nadzorcza  

dokonała oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.  
  

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA  

FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2020 ROK    
  

 Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, §23 Statutu Platynowe Inwestycje SE 

z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 

obrotowy 2020 i dokonała jego oceny.  

 

Rada Nadzorcza, kierując się informacjami uzyskanymi od Biegłego Rewidenta oraz dokonanymi 

ustaleniami własnymi pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2020 

roku do 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:  

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020,  

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje stratę w 

wysokości: 152.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),  

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący stratę netto w kwocie: 204.000 zł (słownie: 

dwieście cztery tysiące złotych),  

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące spadek kapitału własnego 

w ciągu roku obrotowego o kwotę: 119.000 tysięcy zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych),  

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego do sumy: - 190.000 zł (słownie: minus sto dziewięćdziesiąt 

tysięcy złotych),  

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.  

   

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno - finansowych, gdyż 

zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz sprawozdaniu Zarządu z 

działalności Spółki.  
 

Rada Nadzorcza przeanalizowała sprawozdanie finansowe Platynowe Inwestycje SE za rok zakończony 

31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi 

zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe przedstawia zasady rachunkowości stosowane w sposób 

ciągły we wszystkich prezentowanych latach. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 zostało 

sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne księgami, dokumentami oraz ze 

stanem faktycznym i zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.   

 

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości stanowisko biegłego rewidenta o odmowie wydania opinii o 

sprawozdaniu finansowym spółki za 2020 rok. Biegły rewident odmówił wydania opinii ze względu na fakt, 

że w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 3 marca 2021 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania 

administracyjnego, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), w przedmiocie nałożenia 

na Spółkę kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie w 

związku z sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2016 opublikowanego w dniu 31 marca 2017 r. 

oraz raportu rocznego za rok obrotowy 2017 opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2018 r., oraz fakt, że ta 

sprawa jest na tyle wczesnym etapie, iż nie można wnioskować czego dokładnie dotyczy postępowanie, jakie 
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są stawiane zarzuty i ich potencjalne skutki, wobec czego pozyskane informacje nie są wystarczające do oceny 

czy sprawozdanie finansowe powinno zawierać korekty na dzień 31 grudnia 2020 r. w postaci rozpoznania 

rezerw na zobowiązania z tytułu przyszłych kar jak również nie są wystarczające do wyliczenia w jakiej 

wysokości te rezerwy powinny zostać rozpoznane w przypadku gdyby okazały się konieczne. Rada Nadzorcza 

zwraca jednak uwagę, że Spółka opisała fakt otrzymania tego postanowienia o wszczęciu postępowania w 

sprawozdaniu finansowym w nocie 32 Zdarzenia po dacie bilansu ujawniając to zdarzenie jako zobowiązanie 

warunkowe zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 37, biorąc pod uwagę, iż jest to 

potencjalny obowiązek zapłaty kary będzie wynikał z przeszłych zdarzeń (lata 2016 i 2017), istnieje 

prawdopodobieństwo, że będzie wypływ środków finansowych ze Spółki ale na dzień sporządzenia 

sprawozdania finansowego Spółka nie może określić wiarygodnie wartości potencjalnej wielkości kary wobec 

czego nie może zawiązać rezerwy na tą konkretną wartość.   

  

Rada Nadzorcza zwraca uwagę na fakt, że Spółka w nocie II sprawozdania finansowego opisała, że 

sprawozdanie finansowe jest sporządzone przy założeniu kontynuacji działania przez okres kolejnych 12 

miesięcy od daty bilansowej, na które zostało sporządzone, ze względu na fakt, iż wskutek zmian 

organizacyjnych, biznesowych i właścicielskich jest ona w procesie emisji warrantów subskrypcyjnych 

związanych z emisją akcji serii H. W dniu 31 marca 2021 r. wskazane podmioty (główni, nowi akcjonariusze 

Spółki) przyjęły oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych, a 8 kwietnia spółka podpisała umowę z 

pośrednikiem rejestracyjnym. W obecnej chwili spółka jest na etapie przygotowania dokumentów które 

zostaną złożone w KDPW. Można się więc spodziewać, że środki związane z objęciem tych warrantów w 

kwocie około 1,4 mln zł w niedługim czasie trafią do Spółki. Spółka pozyskała także finansowanie bieżące w 

kwocie 100 tyś. zł od jednego z podmiotów, które objęły warranty subskrypcyjne Spółki, tj. Playway S.A., a 

także list wsparcia, w którym ten podmiot deklaruje wsparcie w sytuacji konieczności zapłaty kar, o których 

mowa powyżej.    

 

Rada Nadzorcza przyjmuje więc stanowisko Zarządu, że nie ma zagrożenia kontynuacji działania, również 

w związku z postępowaniem administracyjnym ze strony KNF.   

 

Podsumowując Rada Nadzorcza wg swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe 

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że dane zawarte w tym 

sprawozdaniu prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową i finansową Spółki oraz odzwierciedlają 

jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyników działalności gospodarczej w okresie objętym 

badaniem. Wartości podane w sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki i stanem faktycznym.    

 

   
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU  

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2020 ROKU  
  

 Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 23 pkt 2 Statutu Spółki Platynowe 

Inwestycje SE z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i dokonała 

jego oceny. Zgodnie z ustaleniami sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 jest 

kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości.                      

                  

 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia to sprawozdanie i stwierdza, że informacje zawarte w tym 

sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i ze stanem 

faktycznym. W pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia, 

jak też zwraca uwagę na trudności w działalności Spółki. Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla 

działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.  
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą Nr 2 Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje SE z siedzibą 

w Warszawie w dniu 18 maja 2021 r. 

  

…………………………………………………….. 

Pan Marcin Wenus – Przewodniczący Rady Nadzorczej   

 

…………………………………………………….. 

Pan Robert Pakla – Członek Rady Nadzorczej 

 

…………………………………………………….. 

Pan Maksymilian Graś – Członek Rady Nadzorczej   

 

…………………………………………………….. 

Pan Tomasz Stajszczak – Członek Rady Nadzorczej  

 

…………………………………………………….. 

Pan Bartłomiej Kurylak – Członek Rady Nadzorczej  
   


