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Rada Nadzorcza spółki ARCUS S.A. („Spółka”), na podstawie art. 382 par 3. Kodeksu spółek 
handlowych, dokonała oceny przedłoŜonego jej w dniu 30.04.2010 roku wniosku Zarządu 
Spółki w sprawie wyłączenia od podziału między akcjonariuszy zysku netto w wysokości 1 
121 462,63 złotych, osiągniętego przez Spółkę w 2009 roku (wykazanego w zbadanym przez 
biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 
zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku) i przeznaczenia go w całości na zasilenie funduszu 
rezerwowego, do którego został przeniesiony zysk za rok obrotowy 2008. 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2009 rok oraz treścią opinii i 
raportu biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego, jak równieŜ mając na 
względzie analizę sytuacji i perspektyw rozwoju Spółki, Rada Nadzorcza, uznała za zasadne 
przedstawione jej przez Zarząd stanowisko uzasadniające przedmiotowy wniosek, zgodnie z 
którym przeznaczenie kwoty zysku za rok obrotowy 2009 na fundusz rezerwowy uwzględnia 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Spółki w kontekście warunków 
rynkowych prowadzenia działalności przez Spółkę, a takŜe wychodzi naprzeciw potrzebie 
zabezpieczenia środków finansowych w szczególności na dalszy rozwój Spółki i realizację 
zamierzonych inwestycji. 

W tym stanie rzeczy Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycję Zarządu zawartą w 
przedmiotowym wniosku, oceniając pozytywnie przeznaczenie osiągniętego za rok obrotowy 
2009 zysku netto w kwocie 1 121 462,63 złotych na zasilenie funduszu rezerwowego, do 
którego został przeniesiony zysk za rok obrotowy 2008. 
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