Wyciqg z Protokolu z posiedzenia
Rady Nadzorczej
Zaklad6w Azotowych ,'pulawy" S.A.
w dniu 17 listopada 2011 r.

Uchwala Nr 73 NIl/20ll
Rady Nadzorczej
Zaklad6w Azotowych "Putawy" S.A. w Pulawach
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej Zaklady
Azotowe "Pulawy" S.A. za rok obrotowy trwaj~cy od 01.07.2010r. do
30.06.2011r.
Dzialaj<\.c na podstawie § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Zaklad6w Azotowych "Pulawy" S.A. w Pulawach,
w zwi<\.zku z Uchwal<\.Zarzqdu Nr 177/2011/2012 z dnia 25 pazdziernika 2011 r., Rada Nadzorcza
Zaklad6w Azotowych "Pulawy" S.A. postanawia co nast((puje:

§1
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej
Zaklady Azotowe "Pulawy" S.A. za rok obrotowy trwaj<\.cy od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r., na
kt6re skladaj<\. si((:
1. Skonsolidowane sprawozdanie z calkowitych dochod6w za rok obrotowy od 1 1ipca 2010 r. do
279.430 tys. zl
30 czerwca 2011 r., wykazujqce zysk netto w wysokosci:
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz<\.dzone na dzien 30 czerwca 2011 r.,
2.498.924 tys. zl
kt6re po stronie aktyw6w i pasyw6w zarnyka si(( sum<\.:
3. Sprawozdanie ze zrnian w skonsolidowanym kapitale wlasnyrn za rok obrotowy od 1 1ipca
201 Or. do 30 czerwca 2011r., wykazuj<\.ce wzrost kapitaru wlasnego 0 kwot((:
272.644 tys. zl
4. Skonso1idowane sprawozdanie z przeplyw6w pieni((znych za rok obrotowy od 1 lipca 2010r.
do 30 czerwca 2011 r., wykazuj<\.ce zrnniejszenie stanu srodk6w pieni((znych 0 kwot((:
920 tys. zl
5. Dodatkowe inforrnacje i objasnienia.
oraz stwierdza, iz zostalo ono sporz<\.dzone prawidlowo i rzetelnie, zgodnie z ksi((garni,
dokurnentarni, jak i ze stanern faktycznyrn oraz stosowanymi zasadami (politykq) rachunkowosci i
wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgrornadzenia 0 jego zatwierdzenie.

§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniern podj((cia.
Glosowanie przeprowadzono w trybie jawnyrn.
Liczba obecnych czlonk6w Rady: 6.
Uchwal(( podj((to ~. glosami "za", przy .-:. glosach "przeciw' i~. "wstrzymuj<\.cych si((".

iczltcy Rady Nadzorczej
Cezary Mozenski

