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I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ T-BULL S.A. 

A. Skład Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem 

Na dzień 1 stycznia 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: Pan Radosław Łapczyński (prze-

wodniczący), Pan Paweł Niklewicz (zastępca przewodniczącego), Pan Leszek Pamuła (sekretarz), Pan 

Bartosz Greczner i Pan Mariusz Muszyński. 

W związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie jej akcji na prowadzony przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek regulowany, mając na celu dostosowanie 

składu Rady Nadzorczej Spółki do zasady II.Z.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, 

która stanowi o niezależności członków Rady Nadzorczej, Pan Mariusz Muszyński i Pan Leszek Pamuła 

w dniu 20 marca 2017 r., w sposób skuteczny na ten dzień, złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji człon-

ków Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 21 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

powołało do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Ratymirskiego i Pana 

Krzysztofa Kłysza. 

W związku z powyższym, od 21 marca 2017 r. do momentu sporządzenia niniejszego sprawozdania 

(w tym również na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r.) skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się 

następująco: Pan Radosław Łapczyński (przewodniczący), Pan Paweł Niklewicz (zastępca przewodni-

czącego), Pan Krzysztof Kłysz (sekretarz od 31 maja 2017 r.), Pan Bartosz Greczner i Pan Wojciech Ra-

tymirski. 

B. Działalność Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem 

W roku obrotowym 2017 (który jest równy rokowi kalendarzowemu), Rada Nadzorcza sprawowała 

stały nadzór nad działalnością Spółki. W okresie tym Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia, których 

przedmiotem były sprawy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień 

statutu oraz sprawy związane z działalnością Spółki. 

W 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: 

a) w dniu 31 maja 2017 r.: 

− uchwała w sprawie wyboru sekretarza Rady Nadzorczej, 

− uchwała w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności 

za 2016 r. oraz w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zy-

sku za 2016 r., 

− uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; 

b) w dniu 10 sierpnia 2017 r.: 

− uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania. 

Po dniu bilansowym 31 grudnia 2017 r., do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, Rada Nadzor-

cza podjęła następujące uchwały: 

c) w dniu 5 lutego 2018 r.: 

− uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki 

za lata 2017-2018; 

d) w dniu 23 lutego 2018 r.: 

− uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania, 

− uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pracę z członkiem Zarządu Spółki. 
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II. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

W ROKU OBROTOWYM 2017 

Rada Nadzorcza zapoznała się z datowanym na 30 kwietnia 2018 r. sprawozdaniem Zarządu z działal-

ności Spółki w roku obrotowym 2017 (który jest równy rokowi kalendarzowemu), obejmującym nastę-

pujące punkty: 

1. Podstawowe informacje o Spółce; 

2. Podstawa sporządzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 

3. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego; 

4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2017, 

a także po jego zakończeniu: 

4.1. Realizacja strategii rozwoju, 

4.2. Dofinansowanie w ramach konkursu „GameINN”, 

4.3. Sprzedaż części pakietu akcji The Dust S.A., 

4.4. Działania związane z ofertą publiczną akcji oraz przeniesieniem notowań na rynek regulo-

wany, 

4.5. Działania związane z obligacjami, 

4.6. Odwołanie prognoz finansowych, 

4.7. Realizacja programu motywacyjnego; 

5. Przewidywany rozwój Spółki; 

6. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju; 

7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa; 

8. Zatrudnienie; 

9. Transakcje na akcjach własnych; 

10. Oddziały (zakłady) Spółki; 

11. Zarządzanie ryzykiem; 

11.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w ramach którego Spółka prowadzi działalność, 

11.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, 

11.3. Czynniki ryzyka regulacyjne, 

11.4. Czynniki ryzyka związane z akcjami i strukturą akcjonariatu; 

12. Definicje i objaśnienia skrótów. 

Według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej, mając na uwadze sprawozdanie finansowe Spółki za rok 

obrotowy 2017 oraz sprawozdanie firmy audytorskiej z badania tego sprawozdania finansowego, spra-

wozdanie Zarządu z działalności jest zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. 

W opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz jej sy-

tuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 

2017. 
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III. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017 

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, które obej-

muje w szczególności: 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

14.861.797,56 zł; 

3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 

5.107.536,36 zł; 

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące 

zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 5.107.536,36 zł; 

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stan 

środków pieniężnych na koniec tego okresu w kwocie 524.816,99 zł; 

6. informację dodatkową.  

Według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej, mając na uwadze sprawozdanie firmy audytorskiej z bada-

nia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, ww. sprawozdanie finansowe jest zgodne 

z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. 

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 ani 

do oświadczenia Zarządu stanowiącego, że sprawozdanie to (wraz z danymi porównywalnymi) sporzą-

dzone zostało zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że odzwierciedlają w sposób praw-

dziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy 

IV. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU 

ZA ROK OBROTOWY 2016 

Rada Nadzorcza, po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 

2017, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania 

tego sprawozdania, a także z wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku, poniżej przedstawia 

ocenę tego wniosku. 

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za rok obrotowy 

2017 i przychyla się do propozycji Zarządu, aby wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 

zysk netto w kwocie 5.107.536,36 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, jako reinwesty-

cja w celu rozwoju Spółki. 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1. Radosław Łapczyński – przewodniczący RN  

2. Paweł Niklewicz – zastępca przewodniczącego RN  

3. Krzysztof Kłysz – sekretarz RN  

4. Bartosz Greczner  

5. Wojciech Ratymirski  

 


