
 

 
 

 

Ocena Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. 

dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności 

oraz sprawozdania finansowego Ryvu 

Therapeutics S.A. za rok 2021 

 

Rada Nadzorcza Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w 

Krakowie („Spółka”) mając na względzie § 70 ust. 1 

pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) rozpatrzyła 

i dokonała oceny: 

- Sprawozdania Zarządu z działalności Ryvu 

Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2021, 

- Sprawozdania finansowego Ryvu 

Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2021. 

 

Po analizie wymienionych dokumentów oraz 

uwzględnieniu sprawozdania biegłego rewidenta z 

badania rocznego sprawozdania finansowego Ryvu 

Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2021, Rada 

Nadzorcza oświadcza, że:  

 

- sprawozdanie Zarządu z działalności Ryvu 

Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2021, 

- sprawozdanie finansowe Spółki Ryvu 
Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2021.  

 

 

zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz 

zgodnie z przepisami prawa, jak również zawierają 

kompletny, rzetelny i porównywalny obraz sytuacji 

operacyjnej i finansowej Ryvu Therapeutics S.A. 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Ryvu 
Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2021 zostało 
sporządzone we wszystkich swoich istotnych 
aspektach na podstawie danych finansowych 
zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 
obrotowy 2021. Sprawozdanie Zarządu z 
działalności Ryvu Therapeutics S.A. zawiera 

 

Statement of the Supervisory Board of Ryvu 

Therapeutics S.A. regarding the Management 

Board's report on the operations and financial 

statements of Ryvu Therapeutics S.A. for 2021 

 

Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its 

registered office in Kraków (the "Company"), acting 

pursuant to § 70.1.14 and § 71.1.12 of the 

Regulation of the Minister of Finance of 29 March 

2018 on current and periodic information published 

by issuers of securities and conditions for 

recognizing as equivalent information required by 

the law of a non-member state (Journal of Laws of 

2018, item 757) considered and assessed: 

 

- Management Board’s report on the 

operations of Ryvu Therapeutics S.A. for the 

financial year 2021, 

- Financial statements of Ryvu Therapeutics 

S.A. for the financial year 2021. 

 

After an analysis of aforesaid documents and taking 

into account the independent auditor's report on 

the annual financial statement of Ryvu Therapeutics 

S.A. for the financial year 2021, the Supervisory 

Board declares that:  

 

- the Management Board’s report on the 

operations of Ryvu Therapeutics S.A. for the 

financial year 2021, 

- financial statement of Ryvu Therapeutics 

S.A. for the financial year 2021,  

 

have been prepared in a manner consistent with the 

books and documents, as well as with the facts and 

in accordance with the law, as well as contain a 

complete, reliable and comparable view of the 

operational and financial situation of Ryvu 

Therapeutics S.A 

Management Board's report on the operations of 
Ryvu Therapeutics S.A. for the financial year 2021 
has been prepared in all its material aspects based 
on the financial data contained in the financial 
statement for the financial year 2021. Management 
Board's report on the operations of Ryvu 
Therapeutics S.A. contains a complete description 
of all significant events that may affect the financial 



 

 
 

 

kompletny opis wszystkich istotnych zdarzeń 
mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i 
finansową Ryvu Therapeutics S.A., co najmniej w 
perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis 
istotnych ryzyk i zagrożeń 

standing of Ryvu Therapeutics S.A., at least in the 
perspective of the upcoming quarters, as well as a 
description of significant risks and threats. 
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