
 

 

Warszawa, 07 maja 2019r. 

 

Sprawozdanie 

Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. 

z działalności w 2018 roku. 

 

Skład Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 był następujący: 

 Michał Dąbrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

 Fabio Brescacin- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

 Francesco Iovine 
 Michael Anders ( od 24 maja) 
 Wiktor Raszkowski (od 21 września) 
 Marco Arduini (do 21 lutego) 
 Jerzy Skonieczny (do 18 czerwca) 

 

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia (24 maja, 21 września i 

27 listopada) oraz podjęła dwie uchwały w trybie obiegowym (23 października i 12 grudnia). 

 

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień 

Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z bieżącej działalności Spółki. 

 

Najważniejszymi tematami prac Rady Nadzorczej było: 

 omawianie strategii działania Spółki 

 zapoznawanie się i opiniowanie bieżących informacji Zarządu nt. wyników 

działalności Spółki pod kątem realizacji strategii. 

 ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2018; 

 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2018 

 Wyrażenie zgody na podpisanie przez Zarząd umów pożyczek, kredytów i linii 

gwarancyjnej 

 Dokooptowanie członków Rady Nadzroczej 

 Omawianie strategii na okres 2019-2021 

 Inwestycje: zrealizowane i do realizacji 

 Finansowanie Grupy OFZ 

 

 

Michał Dąbrowski 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

Warsaw, 07 May 2019 

Report 

of the Supervisory Board of Organic Farma Zdrowia S.A. 

on  Activities in 2018. 

 

The composition of  Supervisory Board in the period between 01.01.2018 – 31.12.2018 was as 

follows: 

 Michał Dąbrowski - Chairman of the Supervisory Board 

 Fabio Brescacin- Vice-Chairman of the Supervisory Board  

 Francesco Iovine 
 Michael Anders (since 24 of May) 
 Wiktor Raszkowski (since 21 of September) 
 Marco Arduini (until 21 of February) 
 Jerzy Skonieczny (until 18 of June) 

 

In the reporting period, the Supervisory Board held three meetings (24 May, 21 September ,  

27 November) and adopted two circular resolutions (23 October and 12 December ). 

 

In the course of the meetings, the Supervisory Board discussed topics arising from the 

provisions of the Commercial Companies Code, as well as from the Company’s current 

operations. 

 

The most important topics reviewed by the Supervisory Board included: 

 Discussing the Company’s strategy; 

 Getting acquainted with and giving feedback on the current information of the 

Management Board on the results of the Company’s activities in terms of strategy 

implementation; 

 Assessing the individual and consolidated report of the Management Board on the 

company’s activities in 2018, and the separate and consolidated financial statements 

for the financial year 2018; 

 Selecting an expert auditor to audit the financial statement for the financial year 

2018; 

 Allowing the Board to sign  new loan and guarantees agreements.  

 Co-opting new SB members 

 Discussing of strategy for 2019-2021 

 Investments : accomplished and to be carried out 

 Financing of the Group 

 

Michał Dąbrowski 

Chairman of the Supervisory Board 

 

 


