Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
Pemug S.A z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
§1
Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie
finansowe Spółki za 2016 r., na które składają się:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 917 tys. zł;
 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący
zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w kwocie 304 tys. zł;
 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 304 tys. zł;
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.355 tys. zł;
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę 304 tys. zł;
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne
informacje objaśniające
w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej PEMUG
S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:
a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej PEMUG S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej
Pemug S.A z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

§1
Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za rok 2016 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej PEMUG
S.A. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:
a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej PEMUG S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej
Pemug S.A z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie: oceny wniosku Zarządu zawierającego propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2016.
§1
Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 303.618,11 zł (słownie: trzysta
trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych i 11/100) w całości na kapitał zapasowy.
Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie
podziału zysku zgodnie z propozycją Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały Nr 3 Rady Nadzorczej PEMUG
S.A. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej PEMUG S.A. jako organu Spółki z
działalności w roku 2016”.
Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:
a)
liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
b)
liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0
c)
liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej PEMUG S.A.
Tomasz Domogała

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej
Pemug S.A z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016
oraz oceny sytuacji Spółki.
§1
Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z wykonania
obowiązków w 2016 oraz ocenę sytuacji Spółki, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały Nr 4 Rady Nadzorczej PEMUG
S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy
2016 oraz oceny sytuacji Spółki.
Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:
a)
liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
b)
liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0
c)
liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej PEMUG S.A.
Tomasz Domogała

Załącznik nr 1
do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A.
z dnia 26 maja 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2016 roku

Spis treści:
I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
1. Skład Rady Nadzorczej.
2. Forma i tryb wykonywania nadzoru.
3. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.
II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:
1. sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok.
2. sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku.
3. wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2016.
III. Wnioski
I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU
1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ
W 2016 roku Rada Nadzorcza działała w 5 osobowym składzie, a zatem spełnione było ustawowe i
statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie swoich
funkcji.
W 2016 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 13 czerwca 2016 r. Pan Jacek
Osowski oraz Pani Agnieszka Mikuła-Palik złożyli oświadczenia o rezygnacji z ubiegania się o wybór do
Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Dnia 16 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Pana Tomasza Domogałę, Pana
Czesława Kisiela, Panią Beatę Zawiszowską oraz nowych członków tj. Pana Jacka Leonkiewicza oraz
Panią Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont.
Aktualny skład osobowy Rady Nadzorczej Pemug S.A.:
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

– Tomasz Domogała
– Czesław Kisiel
– Jacek Leonkiewicz
– Magdalena Zajączkowska-Ejsymont
– Beata Zawiszowska

2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU
Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki
i Regulaminu Rady w 2016 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem
celowości i racjonalności. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były

posiedzenia Rady oraz podejmowanie uchwał w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzeń Rady
Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej miały charakter stanowiący, opiniujący i wnioskujący.
Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał.
3. ZAKRES PRAC RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
W 2016 r. poza stałym nadzorem nad bieżącą działalnością Spółki, były:
 ocena roku obrotowego 2015 (sprawozdanie finansowe oraz z działalności), ocena
wniosku Zarządu zawierającego propozycję pokrycia straty za rok obrotowy 2015, ocena
sytuacji Spółki w 2015 r.,
 opiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 wybór Zarządu i ustalenie zasad wynagradzania;
 ocena pracy Zarządu.
Ponadto, uchwałą z dnia 13 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – tj. ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, do przeprowadzenia przeglądu
skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego sprawozdania
finansowego Pemug S.A. za 2016 rok.
W 2016 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu spółki – Prezesem Zarządu pozostaje Pan Tomasz
Drobisz.
Aktualny skład osobowy Zarządu Emitenta:
Prezes Zarządu – Tomasz Drobisz
Rada Nadzorcza wykonywała zadania komitetu audytu, do którego należy monitorowanie oraz
przygotowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie dziedzin wymienionych w § 4 pkt 1.1
Regulaminu Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednie
kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK.
1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2016 ROK
Zgodnie z art. 382 § 3 K.s.h. oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny
jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe
Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Zdaniem audytora zbadane
jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 r., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2016 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE i przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,

 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i
postanowieniami statutu Spółki.
Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora
wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone jednostkowe sprawozdanie, na
które składa się:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 917 tys. zł;
 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący
zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w kwocie 304 tys. zł;
 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 304 tys. zł;
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.355 tys. zł;
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę 304 tys. zł;
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne
informacje objaśniające.
Jak wynika z opinii biegłego rewidenta oraz raportu z badania sporządzonego przez ERNST & YOUNG
AUDYT POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. sprawozdanie z działalności Spółki w
okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. jest zgodne z informacjami pochodzącymi ze
sprawozdania finansowego. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają
postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
W świetle powyższego, po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, Rada Nadzorcza
stwierdziła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki są kompletne oraz zgodne
z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, jak również są zgodne ze stanem
faktycznym. W ocenie Rady, sprawozdanie te rzetelnie oraz w sposób pełny przedstawia sytuację
Spółki.
2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI W 2016 ROKU
Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się
z treścią sprawozdania zarządu z działalności za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r. i dokonała jego oceny. Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte
w sprawozdaniach są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak
i zgodne ze stanem faktycznym. W pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki, prezentują
wszystkie istotne zdarzenia oraz przedstawiają trudności w realizacji zadań. Rada Nadzorcza wyraża
akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2016 r.

3. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA 2016 ROK.
Pemug S.A zakończył 2016 rok zyskiem netto w wysokości 303.618,11 zł. Rada Nadzorcza wykonując
swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do podziału zysku Spółki za 2016
r., poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy.
Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, co
do sposobu podziału zysku netto za 2016 r.
III. WNIOSKI
W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza podejmowała wszelkie działania, jakie, w ocenie Rady, były
niezbędne dla rzetelnego prowadzenia nadzoru w Spółce, wykonując swoje obowiązki zgodnie
z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz innymi
znajdującymi zastosowanie obowiązującymi przepisami prawa.
Mając na uwadze wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki
w roku obrotowym 2016, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:
 zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
 zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za 2016 rok,
 podjęcie uchwały o podziału zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu,
 udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2016.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 4 Rady
Nadzorczej Pemug S.A.
z dnia 26 maja 2017 r.

Ocena sytuacji Spółki za rok 2016 dokonana przez Radę Nadzorczą

W związku z reorganizacją Spółki, w 2016 roku działalność Pemug S.A. koncentrowała się w
obszarze działalności inwestycyjno-finansowej oraz działalności polegającej na świadczeniu usług
doradczych w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych na terenie kraju, na rzecz spółek z
grupy kapitałowej TDJ S.A. Spółka odnotowała poprawę wyniku finansowego w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego. Wskutek zakończenia realizacji kontraktów już w latach
ubiegłych, Spółka w roku 2016 (podobnie jak miało to miejsce w roku 2015) nie odnotowała
sprzedaży na działalności budowlano-montażowej. Suma bilansowa Pemug S.A. wg stanu na 31
grudnia 2016 r. ukształtowała się na poziomie 30 917 tys. zł. Stan aktywów trwałych wyniósł 275 tys.
zł i wzrósł o 150 tys. zł, na co wpłynęły: zakup środków trwałych (101 tys. zł), naliczenie odsetek od
pożyczki (74 tys. zł) oraz spadek wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych z tytułu
odroczonego podatku dochodowego (25 tys. zł). Nastąpiło zmniejszenie aktywów obrotowych
o 154 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku. Wzrosły należności krótkoterminowe
o 197 tys. zł. W związku z udzieleniem pożyczki podmiotowi powiązanemu w kwocie 26 000 tys. zł
spadła wartość środków pieniężnych do poziomu 1 671 tys. zł.
W strukturze pasywów bilansu Pemug S.A. na dzień 31 grudnia 2016 r. kapitał własny
stanowił 85,87 %, natomiast zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14,13 %. Zobowiązania i
rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 308 tys. zł (głównie za sprawą zobowiązań
krótkoterminowych - zmniejszenie o 93 tys. zł) oraz rezerw (zmniejszenie o 215 tys. zł). Sprawozdanie
z przepływów pieniężnych wskazuje, że stan środków pieniężnych w Pemug S.A. na koniec 2016 r.
wyniósł 1.671 tys. zł. W trakcie 2016 r. nastąpiło zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 26.355
tys. zł (udzielenie pożyczki) w porównaniu do stanu na koniec 2015 r. Przepływy pieniężne z
działalności operacyjnej zamknęły się kwotą – 244 tys. zł, na którą w dużej mierze wpłynęła zmiana
stanu rezerw oraz należności.
Przepływy z działalności inwestycyjnej zamknęły się ujemnym wynikiem wynoszącym - 26.110 tys. zł,
związanym głównie z udzieleniem przez Spółkę pożyczki oraz zakupem środków trwałych.
Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki należy uznać za prawidłowe. Wszelkie zobowiązania
publiczno-prawne są regulowane terminowo.
Rada Nadzorcza Spółki zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pemug S. A.
o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
2016.

Podsumowanie:
Organ nadzorczy, oceniając sytuację Spółki w minionym roku obrotowym, nie widzi
przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu jej działalności. Rada Nadzorcza, na podstawie
dokonanych ustaleń, pozytywnie ocenia sytuację Pemug S.A. W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki
należycie wywiązywał się w 2016 r. z ciążących na nim obowiązków, w szczególności w zakresie
zamykania działalności zaniechanej w obszarze należącym do zbytej zorganizowanej części
przedsiębiorstwa oraz bezpiecznego inwestowania posiadanych zasobów kapitałowych Spółki.

Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej
Pemug S.A z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie: zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej:
„ZWZ”) Spółki zaplanowanego na dzień 26 czerwca 2016 r., postanawia pozytywnie zaopiniować
sprawy mające stanowić przedmiot uchwał Zgromadzenia, zgodnie poniższym porządkiem obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy
2016.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2016.
8. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie
jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie
uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania
obowiązków w 2016 r.
13. Zamknięcie obrad ZWZ.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały Nr 5 Rady Nadzorczej PEMUG
S.A. w sprawie zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:
a)
liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5
b)
liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0
c)
liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący
Rady Nadzorczej PEMUG S.A.
Tomasz Domogała

