
Warszawa, dnia 29.07.2020 r. 
 
 
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku  
 
 
Informacje ogólne 
 
Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wspólna 70, 00-687 
Warszawa. 
Akt stanowiący Umowę Spółki został spisany przez Notariusza Tomasza Cygana w Warszawie 
dnia 11 lutego 2013 roku. 
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie, Spółka została zarejestrowana 
pod nazwą Kazsphere Spółka Akcyjna w dniu 13.03.2013 roku w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000454474. 
Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano 
zmiany nazwy firmy na Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna. Zmiana została 
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 22.12.2014 roku. 
 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku 2019 była działalność związana z 
pozyskiwaniem, przetwarzaniem i sprzedażą cenosfery (mikrosfery). 

 
W 2019 Spółka koncentrowała się na realizowaniu zamówień na mikrosferę jasno-szarą, 
jednakże ze względu na brak kapitału obrotowego i związany z tym ograniczony dostęp do 
mikrosfery mokrej nie udało się osiągnąć rekordowych wzrostów sprzedaży.  
Prowadzono rozmowy z potencjalnymi inwestorami celem dokapitalizowania spółki na 
potrzeby inwestycji w kapitał obrotowy oraz rozbudowę obecnej linii susząco-frakcjonującej 
i/lub budowę nowej, drugiej linii. Inwestycje te uznano za  niezbędne celem realizacji 
zamówień zgłaszanych przez klientów; 
Udało się podwyższyć ceny sprzedaży mikrosfery suchej do poziomu średniego 950 EUR/t (w 
2018 roku  

W 4q Spółce udało się osiągnąć stosunkowo dobry wynik sprzedaży ( w samym październiku  
wydano 120 ton mikrosfery suchej)  na poziomie  1 008 972,21 zł.  

Dotychczasowi klienci zaakceptowali wzrost cen i niektórzy zwiększyli zamówienia.  
 
 

 
Zgodnie z § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) 
członków. 
W okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza nadzorowała 
prace Zarządu Spółki, działając w przedstawionym składzie osobowym. 
 
 
 
 



Skład Rady Nadzorczej 
 
Na dzień 31.12.2019 roku w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali: 
 
Grzegorz Golec 
Grzegorz Golec 
Wojciech Grzybowski  
Piotr Karmelita 
Waldemar Pichór 
 
Informacje o działalności Rady Nadzorczej 
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada 
Nadzorcza, w okresie sprawozdawczym, wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki 
we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności 
Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada 
Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli 
gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały  
w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej Spółki, 
plany finansowe Spółki. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada 
Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu 
doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej. 
 
 
Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej w 2019 roku były następujące kwestie: 
 ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;  
 ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;  
 ocena sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz 

ocena wniosku w sprawie pokrycia straty;  
 przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;  
 dokonanie oceny sytuacji spółki za rok 2019; 
 wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 

2019; 
 zmian w Zarządzie Spółki; 
 rekomendacje do udzielenia absolutoriów dla członków w organów Spółki; 
 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu; 

 
 
Posiedzenia Rady Nadzorczej 
Posiedzenia RN odbywały się w miarę potrzeb. 
Rada Nadzorcza w 2019 r. odbyła 4 posiedzenia w tym dwa w trybie obiegowym.  
Posiedzenia odbyły się w siedzibie Spółki w dniach 27 lutego, 28 maja, 31 maja, 20 sierpnia 
2019 r.  
Wszystkie posiedzenia odbywały się w Warszawie w składzie umożliwiającym podejmowanie 
uchwał. Z posiedzeń sporządzone były protokoły, prawidłowo przyjęte i podpisane. 
 
 
 



 
Grzegorz Golec – Przewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………. 
 
Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej ……………………………. 
 
Piotr Karmelita – Członek Rady Nadzorczej ……………………………. 
 
Waldemar Pichór  – Członek Rady Nadzorczej ……………………………. 
 
Wojciech Grzybowski  – Członek Rady Nadzorczej ……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik do podjętej Uchwały Rady Nadzorczej 6/07/2020                                     
z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego 29 lipca 2020 roku.  


