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1. Podstawowe dane Spółki Spółki

Firma: Starward Industries Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba i adres: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, Polska

Adres poczty elektronicznej: info@starward.industries

Strona internetowa: www.starward.industries

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000750305

Regon: 381277255

NIP: 6772437711

Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) powstała na podstawie aktu notarialnego z dnia 10 września 2018 r. (rep. A Nr 13664/2018)
sporządzonego przez notariusza Marcina Satorę.

Postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. (sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/28215/18/135) wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000750305.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
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SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ STARWARD INDUSTRIES
S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z działalności za rok obrotowy obejmujący okres 1 stycznia 2020 r. -
31 grudnia 2020 r., zawierające w szczególności samoocenę pracy
Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok
obrotowy obejmujący okres 1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.,
wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
obejmujący okres 1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r. oraz ocenę
sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami  istotnymi dla Spółki.

2. Wstęp

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2
lit. a, b i c, a także § 20 ust. 3 lit. a i b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza
Starward Industries S.A. niniejszym składa Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Spółki “Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki
Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”,
zawierające w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej,
wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy obejmujący
okres 1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres
1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r. oraz ocenę sytuacji Spółki
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.

W niniejszym sprawozdaniu Rada Nadzorcza odstępuje od
szczegółowego omówienia kwestii finansowo- ekonomicznych, które
zostały wyczerpująco opisane w dokumentach składających się na
sprawozdanie finansowe Spółki oraz w sprawozdaniu Zarządu
z działalności.

3. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Od początku okresu sprawozdawczego do dnia 10 listopada 2020 r.,
Rada Nadzorcza Starward Industries S.A. składała się z następujących
osób:

- Kamil Klinowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Dawid Sękowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Przemysław Marmul - Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Górecki - Członek Rady Nadzorczej
- Katarzyna Pióro - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 10 listopada 2020 r. Spółka otrzymała od Dawida Sękowskiego
rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 10
listopada 2020 r. Jako powód rezygnacji wskazano zamiar ubiegania
się o stanowisko Członka Zarządu.

Jednocześnie w dniu 11 listopada 2020 r. pozostali Członkowie Rady
Nadzorczej Spółki, po rezygnacji Dawida Sękowskiego z pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w celu jak najszybszego
odzyskania przez Radę Nadzorczą minimalnej wymaganej przez
przepisy liczby Członków, wykorzystując uprawnienie przewidziane
w Statucie Spółki, w drodze kooptacji powołali do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Michała Siennickiego.

Od dnia 11 listopada 2020 do dnia 31 grudnia 2020 r. tj. na dzień
zakończenia okresu sprawozdawczego, Rada Nadzorcza Starward
Industries S.A. składała się z następujących osób (do dnia
17 listopada 2021 r. Marcin Górecki pozostawał Członkiem Rady
Nadzorczej - jego powołanie do pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego zostało dokonane w dniu 17 listopada 2021 r.):

- Kamil Klinowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marcin Górecki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Przemysław Marmul - Członek Rady Nadzorczej
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- Michał Siennicki - Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel
inwestorów indywidualnych

- Katarzyna Pióro - Członek Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Rady Nadzorczej. Rada
Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków. Od dnia 31 grudnia 2020 r. do
dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej uległ
zmianie - w dniu 26 marca 2021 r. rezygnację z zasiadania w Radzie
Nadzorczej złożyła Katarzyna Pióro. Tego samego dnia w drodze
kooptacji na nowego Członka Rady został powołany Wojciech Weiss.

4. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym tj. pomiędzy 1 stycznia 2020 r.
a 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza, zgodnie art. 382 par. 1 KSH,
statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Starward Industries
S.A., sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej
w szczególności pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki,
prowadząc konsultacje na temat bieżącej działalności, kondycji
finansowej oraz perspektyw rozwoju Spółki. Współpracę organów
Spółki Rada Nadzorcza ocenia jako bardzo dobrą. Rada Nadzorcza
prowadziła działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez
Przewodniczącego Rady, w których uczestniczyło wymagane
przepisami kworum i tym samym Rada była zdolna do
podejmowania uchwał, a w wypadku nieobecności jednej osoby
Rada również była w stanie działać bez zakłóceń. Część uchwał była
podejmowana drogą elektroniczną.

W okresie sprawozdawczym tj. pomiędzy 1 stycznia 2020 r.
a 31 grudnia 2020 r., Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia.
Dodatkowo Rada Nadzorcza podjęła poza posiedzeniem 4 uchwały w
trybie głosowania drogą elektroniczną. Odbyło się również
1 posiedzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej w celu

powołania Michała Siennickiego do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej po rezygnacji Dawida Sękowskiego.

Przedmiotem regularnych posiedzeń oraz regularnego nadzoru
bieżącego były sprawy związane z:

a. odbiorem kolejnych etapów zgodnie z planem produkcji gry,
b. opiniowaniem raportów kwartalnych, które były publikowane

zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami, po uzyskaniu
przez Spółkę statusu spółki publicznej,

c. nadzorem nad sytuacją finansową Spółki,
d. nadzorem nad planami marketingowymi Spółki,
e. nadzorem nad rozmowami z potencjalnymi wydawcami gry

Spółki,
f. weryfikacją potencjalnego inwestora instytucjonalnego oraz

wsparciem Zarządu w prowadzeniu negocjacji,
g. weryfikacją spełniania przez Spółkę obietnic zawartych

w  “Manifeście Starwarda”,
h. zmianami w składzie Zarządu,
i. zatwierdzeniem przydziału akcji z programu motywacyjnego

Spółki,
j. zatwierdzeniem lokowania nadwyżek finansowych Spółki

w obligacje skarbowe i korporacyjne,
k. wyrażeniem zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na

okaziciela,
l. zmianami w Regulaminie Programu Motywacyjnego,
m. omawianiem sytuacji bieżącej, sytuacji rynkowej, oraz oceną

działań podejmowanych przez Zarząd Spółki.

Do najważniejszych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą podczas
okresu sprawozdawczego należy zaliczyć:

a. wybór firmy audytorskiej Kancelaria Magnet Sp. z o. o. do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. oraz rok
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.,
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b. udzielenie zgody Zarządowi na objęcie programem
motywacyjnym określonych współpracowników,

c. wyrażenie zgody na lokowanie nadwyżek finansowych
w obligacje BGK z gwarancją Skarbu Państwa COVID-19 oraz
obligacji korporacyjnych spółek z udziałem Skarbu Państwa
w akcjonariacie,

d. wyrażenie zgody na zamianę wszystkich akcji imiennych serii
G na akcje na okaziciela,

e. powołanie nowego Członka Zarządu Spółki: Dawida
Sękowskiego,

f. wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
g. odbiór kolejnych etapów gry po prezentacji Zarządu lub

otrzymaniu builda hands-on.
W ramach statutowych uprawnień Rada Nadzorcza, dokonywała
również wszelkich czynności zgłaszanych przez Zarząd niezbędnych
do sprawnego prowadzenia działalności i realizacji strategii Spółki.

Dodatkowo członkowie Rady Nadzorczej nie rzadziej niż raz
w miesiącu dokonywali niezapowiedzianych wizyt nadzorczych
w siedzibie Spółki (obserwacje migawkowe).

Rada Nadzorcza ocenia, iż jej członkowie, cechują się wysokim
poziomem kompetencji, w minionym roku obrotowym wykazali
należytą staranność i zaangażowanie w wykonywaniu swoich
obowiązków w ramach organu, a podejmowane przez nich
działania w pełni pozwalają na sprawowanie stałego nadzoru nad
działalnością Spółki.

5. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI

Rada Nadzorcza dokonała analizy sporządzonego przez Zarząd
i zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego

Starward Industries S.A., za okres od 1 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2020 r., na które składa się:

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.; który po

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 049 921,67 zł;
c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od

1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., który wykazuje stratę
netto w wysokości 1 133 805,72 zł;

d. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o 1 865 639,28
zł;

e. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
który wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę
304 703,94 zł;

f. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania
finansowego.

W wyniku przeprowadzonej oceny przywołanego wyżej
sprawozdania finansowego oraz w oparciu o raport i opinię biegłego
rewidenta - Pani Moniki Wołczyńskiej z Kancelarii Magnet Sp. z o. o.,
Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
postanowieniami statutu Starward Industries S.A., przedstawia
rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Starward Industries
S.A. oraz wynik finansowy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., a ponadto zostało
sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych i dokumentów Spółki, zgodnie ze stosowanymi
zasadami rachunkowości obowiązującymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020
r. do 31 grudnia 2020 r.

6. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., mając na uwadze także raport
i opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki w okresie obrotowym za okres od dnia
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. jest zgodne z księgami
i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

7. WYNIKI OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W
SPRAWIE POKRYCIA STRATY

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu Spółki
odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości 1 133 805,72 zł
netto w całości z kapitału zapasowego Spółki, pozytywnie ocenia tę
rekomendację Zarządu, a także wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie tej
propozycji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

8. OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W
OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Warte odnotowania jest osiągnięcie przez Spółkę w okresie
sprawozdawczym istotnych kamieni milowych w obszarze prac
produkcyjnych:

W lutym 2020 r. zakończono prace nad czwartym etapem prac nad
grą (MS-04).

W kwietniu 2020 r. Spółka zakończyła prace nad piątym etapem
produkcji gry (MS-05), który sfinalizował etap preprodukcji, tym
samym powstał projekt realizacji docelowego przebiegu gry.

W maju 2020 r. zakończono szósty etap produkcji gry wideo (MS-06).
Etap ten zakończył się implementacją początkowego fragmentu
docelowego przebiegu gry o długości ok. 60 minut. Początkowy
fragment gry (prolog) wprowadza główne i poboczne postacie oraz
wstęp fabularny.

W lipcu 2020 r. nastąpiło ukończenie etapu produkcyjnego (MS-07),
w którym pojawiły się wnętrza jednego ze statków wraz ze scenami.

W sierpniu 2020 r. miało miejsce ukończenie ósmego etapu
produkcyjnego (MS-08). Gra została rozwinięta o dużą lokację
“miasta”, zbudowanego przez automaty, oraz system zarządzania
chmurą nanobotów. Dodane zostały również interakcje z ludźmi na
powierzchni planety.

W październiku 2020 r. zespół kreatywny Spółki sfinalizował
dziewiąty etap produkcyjny (MS-09). Ukończony został model
głównej postaci oraz pierwsze animacje twarzy. Dodany został
rozległy obszar z bazą polową.
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W grudniu 2020 r. zakończono dziesiąty etap produkcji gry wideo
(MS-10). Wykonane zostały wszystkie głowy głównych postaci,
maszyny kopalniano-geologiczne. Dodany został poziom z dużym
statkiem.

Rada Nadzorcza nadzorując proces produkcyjny wyrażała opinie
odnośnie opisanych powyżej etapów produkcyjnych. Przedmiotem
późniejszych formalnych posiedzeń/uchwał były odbiory tych etapów,
których podstawą były opinie grona specjalistów złożonego
z dziennikarzy, recenzentów, designerów, marketingowców oraz
doświadczonych deweloperów gier.

W obszarze marketingowym należy podkreślić pierwsze oficjalne
ujawnienie gry (game reveal), które miało miejsce we wrześniu
2020 r. Spółka ujawniła tytuł swojej debiutanckiej produkcji, pierwsze
screenshoty z gry i fragmenty ścieżki dźwiękowej. Udostępniono
również oficjalną kartę gry na platformie Steam.

W październiku 2020 r. kampania ogłaszająca grę The Invincible
przeprowadzona dla Spółki została nagrodzona w kategorii
"Najlepsza Kampania dla Nowego Przedsięwzięcia" w konkursie
European Agency Awards 2020.

Ponadto przedstawiciele Zarządu Spółki wzięli udział w 2020 r.
● w dwóch edycjach (III i IV) wydarzenia GPW Innovation Day
● w piątej edycji konferencji Gaming na Giełdzie
● czacie inwestorskim organizowanym przez serwis

StockWatch.pl
Wydarzenia te, kierowane do Inwestorów, umożliwiły prezentację
Spółki oraz aktualności dotyczących projektu The Invincible.

W opinii Rady Nadzorczej udział przedstawicieli Spółki
w wydarzeniach skierowanych do Inwestorów Indywidualnych, na
wczesnym etapie funkcjonowania Spółki, należy oceniać
jednoznacznie pozytywnie.

W okresie sprawozdawczym Starward Industries SA przeprowadziła
również ważne kroki kapitałowe:

W styczniu 2020 r. zakończyła się rejestracja emisji Pre-IPO serii H
poprzez rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd
rejestrowy.

W marcu 2020 r. Spółka otrzymała status Emitenta nadany przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W kwietniu 2020 r. Spółka złożyła komplet wniosków
o wprowadzenie do obrotu na rynek NewConnect prowadzony przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obejmujący 73.005
akcji serii H.

W lipcu 2020 r. Spółka przeprowadziła aktualizację Dokumentu
Informacyjnego oraz dokonała rozszerzenia wniosku o ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w ASO NewConnect oraz dematerializację
114.711 akcji serii G, odnosząc się do wymogów Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w zakresie wprowadzenia do
obrotu w ASO NewConnect akcji Starward Industries.

W sierpniu 2020 r. Starward Industries otrzymał pozytywną decyzję
Zarządu GPW w postaci uchwały wprowadzającej do alternatywnego
systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii G oraz serii H.
Następnie Zarząd GPW na wniosek Spółki podjął uchwałę
wyznaczającą pierwszy dzień notowań na 19 sierpnia 2020 r.
Jednocześnie Starward Industries otrzymał nazwę skróconą
“STARWARD” i oznaczenie “STA”. 19 sierpnia 2020 r. Starward
Industries zadebiutował na NewConnect. Do obrotu giełdowego
trafiło 187.716 akcji (w tym 73.005 akcji serii H oraz 114.711 akcji serii G).

W obszarze kadrowym Spółka dokonała istotnego rozbudowania
zespołu. W 2020 roku zespół wzbogacił się o cztery nowe osoby,
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zamykając w ten sposób nabór planowany na ten rok. Do zespołu
dołączyły osoby na stanowiskach:

● Community Manager
● QA Analyst
● Level Designer
● Programmer

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wywiązywał się
z powierzonych mu zadań oraz w sposób efektywny zarządzał Spółką
i jej majątkiem, dbając o najlepszy interes akcjonariuszy. Rada
Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno w zakresie jej
kondycji finansowej, jak i realizacji strategii i wypełniania celów
emisyjnych.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje udzielenie absolutorium
wszystkim członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia
2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

9. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z
UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU
ZARZĄDZANIA RYZYKAMI ISTOTNYMI DLA
SPÓŁKI

Rada Nadzorcza funkcjonujące w Spółce systemy kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ocenia pozytywnie, tj. jako
wystarczające i efektywne w obecnej sytuacji Spółki. Na podstawie
analizy sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz
przeprowadzania bieżącego nadzoru nad Spółką, Rada Nadzorcza nie
widzi zagrożenia dla dalszego funkcjonowania Spółki.

Ponadto mając na uwadze powyższe oceny
sprawozdań oraz działalności Spółki Rada Nadzorcza sytuację
finansową i rynkową Spółki, ocenia jako bardzo dobrą.

10. PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonej oceny przedstawionego przez Zarząd
sprawozdania finansowego Starward Industries S.A. za okres od dnia
1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz w oparciu o raport
i opinię biegłego rewidenta - Pani Moniki Wołczyńskiej z Kancelarii
Magnet Sp. z o. o., Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Starward Industries
S.A., przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową
Starward Industries S.A. oraz wynik finansowy za okres od dnia
1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., a ponadto zostało
sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych i dokumentów Spółki, zgodnie ze stosowanymi
zasadami rachunkowości obowiązującymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu Spółki
odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wysokości 1 133 805,72 zł
netto w całości z kapitału zapasowego Spółki, pozytywnie ocenia tę
rekomendację Zarządu, a także wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie tej
propozycji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wywiązywał się
z powierzonych mu zadań oraz w sposób efektywny zarządzał Spółką
i jej majątkiem, dbając o najlepszy interes akcjonariuszy. Rada
Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno w zakresie jej
kondycji finansowej, jak i realizacji strategii i wypełniania celów
emisyjnych.



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ - 2020

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu
31 grudnia 2020 r. oraz udzielenie absolutorium wszystkim
członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków
w tym roku obrotowym.

Kraków, 19 maja 2021 r.


