
Załącznik  do Uchwały Nr 4/05/2020  Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. („Spółka”) 
z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania  

sprawozdania  Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r  
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pure Biologics  S.A. 
 z oceny sprawozdania Zarządu Pure Biologics S.A. z działalności Pure Biologics S.A. w roku 2019 

 
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Pure Biologics S.A („Spółka”) 
dokonała oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r. („Sprawozdanie z 
Działalności Spółki”) w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 
 
Rada Nadzorcza Uchwałą nr 4/12/2019 z dnia 16 grudnia  dokonała wyboru Kancelarii Biegłych 
Rewidentów QUATRO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-418 przy ul. Kukułczej 1 – podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, numer wpisu na listę firm audytorskich 3475, do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019  („Sprawozdanie   
Finansowe ”, „Biegły Rewident”). 
 
Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z Działalności Spółki, uwzględniając 
opinię Biegłego Rewidenta o w/w sprawozdaniu, zawartą w sprawozdaniu Biegłego Rewidenta z 
badania Sprawozdania Finansowego , ocenia, że Sprawozdanie z Działalności Spółki:  zostało 
sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 35, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5.1 Załącznika Nr 3  do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu  
i jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu Finansowym. 
 
W ocenie Rady Nadzorczej  i wedle jej najlepsze wiedzy, Zarząd rzetelnie przedstawił sytuację 
finansową i majątkową Spółki i zaprezentował podstawowe czynniki oraz działania mające wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe stan zawansowania realizowanych projektów badawczo rozwojowych 
oraz odnotowany stan majątkowy. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione jej do oceny 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki 
jego zatwierdzenie. 

 
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
        Pure Biologics S.A. 
         Andrzej Trznadel 

 


