
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  

SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A. W ROKU 2015 

 
Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej d ziałalno ści w roku 
obrotowym 2015, zawieraj ące w szczególno ści wyniki oceny sprawozdania 
Zarz ądu z działalno ści Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, oraz ocen ę Rady Nadzorczej z 
uwzgl ędnieniem oceny systemu kontroli wewn ętrznej, zarz ądzania ryzykiem 
istotnym dla Spółki, funkcji audytu wewn ętrznego. 
 

1.    Skład Rady Nadzorczej 

W roku 2015 Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie : 

■ Pan Rolf Olof Grundberg – Przewodnicz ący Rady Nadzorczej; 

■ Pan Rune Roger Ingvarsson – Członek Rady Nadzorczej ; 

■ Pan Thomas Onstad – Członek Rady Nadzorczej; 

■ Pan Mariusz Grendowicz – Członek Rady Nadzorczej; 

■ Pan Dariusz Witkowski – Członek Rady Nadzorczej; 

■ Pan Roger Mattsson – Członek Rady Nadzorczej; 
 

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 201 5 roku, funkcj ę 
Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej sprawował Pan Rolf Olof Grundb erg. 

21 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni e powołało Rad ę 

Nadzorcz ą w wy żej wymienionym składzie na kolejn ą kadencj ę (raport 

bie żący 17/2015). 

 
 

2.     Działalno ść Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeks u spółek handlowych, 
a tak że w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nad zorczej Spółki 
z dnia 22 pa ździernika 2008 roku. W 2015 roku Rada Nadzorcza spr awowała 
stały nadzór nad działalno ści ą Spółki we wszystkich obszarach 
przedsi ębiorstwa. Szczególn ą uwag ę Rada Nadzorcza po świ ęciła analizie 
osi ąganych wyników finansowych, działaniom zmierzaj ącym do poprawy 
efektywno ści Spółki, zmianom w polityce sprzeda ży. 
 
Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoj ą działalno ść w 
trybie posiedze ń zwoływanych przez Przewodnicz ącego. Wszystkie 
posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez  Rad ę decyzje miały 
form ę uchwał lub zapisów w protokole posiedze ń. 
 



 

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 s tycznia 2015 r. do 
dnia 31 grudnia 2015 r., odbyło si ę pi ęć posiedze ń Rady Nadzorczej 
Spółki Arctic Paper S.A. w nast ępuj ących terminach: 
 
1.  17 lutego 2015 r.; 
2.  4-5 maja 2015 r.; 
3.  10 czerwca 2015 r.; 
4.  15 wrze śnia 2015 r.; 
5.  26 listopada 2015 r.. 
 
Wszystkie posiedzenia Rady Nadzowrczej były zwoływa ne prawidłowo. W 
posiedzeniach Rady Nadzorczej brali równie ż udział członkowie Zarz ądu 
Spółki: 

■ Prezes Zarz ądu Pan Wolfgang Lübbert, 

■ Członek Zarz ądu Pani Małgorzata Majewska- Śliwa, 

■ Członek Zarz ądu Pan Jacek Ło ś, 

■ Członek Zarz ądu Pan Per Skoglund, 

■ Członek Zarz ądu Pan Michał Sawka. 
 
Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowi ązki kolegialnie, a tak że przy 
pomocy Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodze ń oraz Komitetu Ryzyka. 

Komitet Audytu 

Komitet Audytu działał w składzie: 

■ Pan Rolf Olof Grundberg; 

■ Pan Rune Ingvarsson; 

■ Pan Mariusz Grendowicz. 

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo  na rzecz Rady 
Nadzorczej w kwestiach wła ściwego wdra żania i kontroli procesów 
sprawozdawczo ści finansowej w Spółce, skuteczno ści kontroli wewn ętrznej 
i systemów zarz ądzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewident ami. 

 

W zwi ązku z wyborem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  dnia 21 grud-

nia 2015 r. Rady Nadzorczej na kolejn ą kadencj ę, podczas pierwszego po-

siedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji w dniu 3 l utego 2016 r. 

powołała ona Komitet Audytu w nast ępuj ącym  składzie: 

 

■ Rolf Olof Grundberg; 

■ Roger Mattsson 

■ Mariusz Grendowicz 

 

 

 



 

Komitet Wynagrodze ń 

Komitet Wynagrodze ń działał w składzie: 

■ Pan Rolf Olof Grundberg; 

■ Pan Roger Mattsson. 

Podstawowym zadaniem Komitetu Wynagrodze ń jest doradztwo na rzecz Rady 
Nadzorczej w kwestiach polityki wynagrodze ń, polityki premiowej i 
innych spraw zwi ązanych z wynagradzaniem pracowników oraz członków 
organów Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej. 

 
        W zwi ązku z wyborem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  dnia 21 

grudnia 2015 r. Rady Nadzorczej na kolejn ą kadencj ę, podczas pierwszego 

posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji w dniu 3  lutego 2016 r. 

powołała ona Komitet Wynagrodze ń w  składzie: 

■ Rolf Olof Grundberg; 

■ Rune Ingvarsson 

 

Komitet Ryzyka 

Komitet Ryzyka działał w składzie: 

■ Pan Rolf Olof Grundberg; 

■ Pan Mariusz Grendowicz;  

■ Pan Dariusz Witkowski. 
 
W zwi ązku z wyborem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  dnia 21 

grudnia 2015 r. Rady Nadzorczej na kolejn ą kadencj ę, podczas pierwszego 

posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji w dniu 3  lutego 2016 r. 

powołała ona członków Komitetu Ryzyka w niezmienion ym składzie. 

 
 

Podstawowym zadaniem Komitetu Ryzyka jest doradztwo  na rzecz Rady 
Nadzorczej w kwestiach wła ściwego identyfikacji, oceny i kontroli 
potencjalnych ryzyk, czyli szans i zagro żeń realizacji celów 
strategicznych Spółki, ze szczególnym uwzgl ędnieniem ryzyka 
finansowego, zwi ązanego zarówno z czynnikami zewn ętrznymi (np. 
zmienno ści ą kursów walut, stóp procentowych, ogólnej sytuacji 
gospodarczej na świecie), jak równie ż wewnętrznymi (np. przepływy 
pieni ężne, zachowanie płynno ści, odchylenia od bud żetów i prognoz 
finansowych). 

 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prac ę Rady Nadzorczej w 2015 roku. 

Zgodnie ze zło żonymi o świadczeniami, Pan  Mariusz Grendowicz oraz Pan 
Dariusz Witkowski, spełniaj ą przesłanki, okre ślone w Zał ączniku II do 



 

Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 200 5 roku dotycz ącego 
roli dyrektorów niewykonawczych lub b ędących członkami rady nadzorczej 
spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005 /162/WE) oraz 
dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spół ek Notowanych na GPW 
2016, b ędących zał ącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej  
Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. z dnia 13 pa ździernika 
2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktykach Sp ółek Notowanych na 
GPW 2016”.  

 

 

3.  Ocena systemów kontroli wewn ętrznej, zarz ądzania ryzykiem, compliance 
oraz funkcji audytu wewn ętrznego. 

 

W Spółce nie wyodr ębniono komórek zajmuj ących si ę czynno ściami 
zarz ądzania ryzykiem, audytem wewn ętrznym i compliance. Spółka wskazuje 
jednak, że kierownicy poszczególnych pionów Spółki podlegaj ą 
bezpo średnio pod zwierzchnictwo poszczególnych członków Z arz ądu. 
Podmioty zewn ętrzne świadcz ące usługi doradcze, w tym doradztwa 
prawnego oraz wykonuj ące audyty maj ą stały i bezpo średni kontakt z 
Zarz ądem Spółki. 

Rada Nadzorcza oraz Zarz ąd spółki monitoruj ą wewnętrzne procesy 
działalno ści spółki na wspólnych posiedzeniach. Rada Nadzorcz a dokonuje 
oceny procesów działalno ści spółki oraz formułuje zalecenia w 
odniesieniu do bie żących oraz planowanych procesów działalno ści spółki. 

 

 

4.  Ocena sposobu wypełniania przez spółk ę obowi ązków informacyjnych w 
2015 roku. 

Na podstawie § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów  Warto ściowych w 
Warszawie S.A. w brzmieniu przyj ętym Uchwał ą Nr 19/1307/2012 Rady 
Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, Arctic Paper S.A. jest 
zobowi ązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawart ych w 
dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW ”. W 2015 roku 
Arctic Paper S.A. nie stosowała nast ępuj ących zasad: 

 
Rekomendacja nr I.5;  

Rekomendacja nr I.9; 

Rekomendacja nr I.12 

Zasada nr 1.9 a) 

Zasada nr IV.10 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy zbiór zasad ładu 
korporacyjnego pod nazw ą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” 



 

stanowi ący zał ącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Gi ełdy 
Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. z dnia 13 pa ździernika 2015 
roku. 

Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów  Warto ściowych w 
Warszawie S.A., Zarz ąd spółki ARCTIC PAPER S.A. opublikował w dniu 25 
stycznia 2016 roku raport EBI dotycz ący wył ączenia niektórych zasad 
zbioru Dobrych Praktyk od stosowania. 

W ocenie Rady Nadzorczej spółka Arctic Paper S.A. d okładała wszelkich 
stara ń, by stosowa ć zasady ładu korporacyjnego okre ślone w dokumencie 
Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW, w mo żliwie najszerszym  
zakresie z uwzgl ędnieniem rozmiarów i specyfiki działalno ści spółki. 

 

5.  Ocena racjonalno ści prowadzonej przez Spółk ę polityki w zakresie 
działalno ści sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbli żonym 
chrakterze. 

Spółka Arctic Paper S.A. w 2015 nie prowadziła dzia łalno ści 
sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbli żonym chrakterze.  

 
 
6.  Ocena sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki w roku obrotowym 

2015 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotow y 2015 oraz 
wniosku Zarz ądu dotycz ącego podziału zysku wypracowanego przez Spółk ę 
w roku obrotowym 2015. 

Działaj ąc na podstawie Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowy ch oraz w 
zwi ązku z postanowieniami art. 18. 2 Statutu Spółki – R ada Nadzorcza 
dokonała analizy sporz ądzonych przez Zarz ąd i zbadanych przez biegłego 
rewidenta skonsolidowanego i jednostkowego sprawozd ania finansowego 
Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudn ia 2015 roku 
składaj ącego si ę z: 

■ Skonsolidowanego bilansu sporz ądzonego na dzie ń 31 grudnia 2015 
roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje s umę 1.813.235 
tysi ąca złotych oraz jednostkowego bilansu na dzie ń 31 grudnia 2015 
roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje s umę 950.202 
tysi ąca złotych, 

■ Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres o d dnia 1 stycznia 
2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazuj ącego strat ę netto w 
wysoko ści 26.570 tysi ęcy złotych oraz jednostkowego rachunku zysków 
i strat za ten sam okres wykazuj ącego zysk netto w wysoko ści 4.909 
tysi ęcy złotych, 

■ Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach  własnych za 
okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudn ia 2015 roku 
wykazuj ącego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwot ę 48.215 
tysi ęcy złotych oraz jednostkowego sprawozdania ze zmian  w 
kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 201 5 roku do dnia 31 



 

grudnia 2015 roku wykazuj ącego zwi ększenie stanu kapitałów własnych 
o kwot ę 4.066 tysi ęcy złotych, 

■ Skonsolidowanego rachunku przepływów pieni ężnych za okres od dnia 1 
stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wyk azuj ącego 
zwi ększenie stanu środków pieni ężnych netto o kwot ę 28.742 tysi ęcy 
złotych oraz jednostkowego rachunku przepływów pien i ężnych za okres 
od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 201 5 roku 
wykazuj ącego zmniejszenie stanu środków pieni ężnych netto o kwot ę 
9.172 tysi ęcy złotych , 

■ zasad (polityk) rachunkowo ści oraz dodatkowych not obja śniaj ących. 

Rada Nadzorcza zapoznała si ę z raportem i opini ą firmy Ernst & Young 
Audit Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Spółka komandytowa 
podpisanymi przez biegłego rewidenta Roberta Klimac kiego, które 
potwierdziły, i ż zarowno skonsolidowane, jak i jednostkowe sprawozd anie 
finansowe we wszystkich istotnych aspektach:   

■ przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 
wyniku finansowego działalno ści gospodarczej za okres od dnia 1 
stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ja k te ż sytuacji 
maj ątkowej i finansowej badanej Spółki na dzie ń 31 grudnia 2015 
roku, 

■ zostało sporz ądzone prawidłowo, to jest zgodnie z Mi ędzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej, które zostały zatwierdzone 
przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi ąg 
rachunkowych, 

■ jest zgodne z wpływaj ącymi na form ę i  tre ść sprawozdania 
finansowego (i) przepisami prawa reguluj ącymi przygotowanie 
sprawozda ń finansowych oraz (ii) postanowieniami statutu Spół ki. 

Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarz ądu z działalno ści 
Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarz ądu dotycz ącego pokrycia 
straty netto Spółki za rok obrotowy 2015. 

W wyniku przeprowadzonej oceny wyników sprawozdania  finansowego Spółki 
oraz sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki, oraz wniosku Zarz ądu w 
sprawie pokrycia straty netto, maj ąc na uwadze opini ę biegłego 
rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe za rok 
obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Zarz ądu za rok obrotowy 2015 s ą zgodne 
z ksi ęgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktyczn ym. 

Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie , wyra ża swoj ą 
akceptacj ę dla działalno ści Zarz ądu w roku 2015 oraz rekomenduje 
Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkom Zarz ądu: Panu Wolfgangowi 
Lübbert, Pani Małgorzacie Majewskiej- Śliwa, Jackowi Ło ś, Panu Perowi 
Skoglund oraz Panu Michałowi Sawka absolutorium z w ykonania przez nich 
obowi ązków w roku obrotowym 2015. 

Po przeanalizowaniu wniosku Zarz ądu w sprawie przeznaczenia zysku netto 
Spółki na kapitał rezerwowy, Rada Nadzorcza akceptu je ten wniosek i 



 

rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podj ęcie stosownej 
uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto zgodnie  z propozycj ą 
Zarz ądu. 

 

7.  Ocena sytuacji spółki  

W opinii Rady Nadzorczej, rok 2015 był rokiem trudn ym dla Spółki. 
Umocnienie kursu dolara w stosunku do walut europej skich(EUR, SEK, PLN) 
wpłyn ęło na osłabienie globalnego rynku papierniczego. Do datkowym 
negatywnym czynnikiem dla spółki była upadło ść Paperlinx Limited, 
jednej z najwi ększych firm handlowych bran ży papierniczej w Europie. 

Jednocze śnie mo żna uzna ć, że był to rok przełomowy – w lipcu 2015 roku 
Spółka zainicjowała kompleksowy Program Poprawy Ren towno ści 2015/2016, 
którego celem jest obni żka kosztów oraz zwi ększenie elastyczno ści 
działania i efektywno ści papierni wchodz ących w skład grupy Arctic 
Paper S.A. 

Najwa żniejszym elementem tego programu była decyzja o zap rzestaniu 
produkcji w Arctic Paper Mochenwangen GmbH. 

Spółka prowadzi aktywn ą działalno ść innowatorsk ą i rozwija produkcj ę 
wysokiej jako ści gatunków papieru dla segmentu premium. Wprowadze nie do 
produkcji nowych produktów: Amber Highway oraz Munk en Kristall 
przyczyni si ę do umocnienia pozycji grupy Arctic Paper S.A. oraz  
rozszerzenia rynku odbiorców. 
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