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Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2019- Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZA w
dniu 28 czerwca 2019r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:

W uzupełnieniu do raportu bieżacego nr 11/2019 informującego o zmianach osobowych w składzie Rady
Nadzorczej dokonanych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2019r., Zarząd Zastal SA przekazuje w załączeniu
informacje jakie spółka otrzymała od nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Zastal SA dotyczących
wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z pozostałymi
oświadczeniami.
Podstawa prawna:
par.5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik

Opis

Informac ja dot. Pana Błażeja Wasielewskiego- Członka Rady
INFORACJE DOT. PANA BŁAŻEJA WASIELEWSKIEGO - CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZASTAL SA.pdf
Nadzorczej Zastal SA
Informac ja dot. Pani Marty Wojc iechowskiej - Członka Rady
INFORMACJE DOT . PANI MARTY WOJCIECHOWSKIEJ- CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZASTAL SA.pdf
Nadzorczej Zastal SA
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Błażej Wasielewski - życiorys
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji,
na jaką dana osoba została powołana,
Błażej Wasielewski, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu przez ZWZA
sprawozdania finansowego za 2020 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Wykształcenie wyższe ekonomiczne:
• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Inwestycjami i
Nieruchomościami – studia magisterskie
• PWSZ w Kaliszu – Wydział Zarządzania i Marketingu, kierunek: Zarządzanie Biznesem – licencjat
• Makler Papierów Wartościowych – licencja nr 2314.
Przebieg kariery zawodowej:
• 2009 – 2010 Millenium Dom Maklerski S.A. w Poznaniu – Makler Papierów Wartościowych.
• W latach 2010 – 2011 Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A – Makler Papierów Wartościowych.
• W latach 2011-2016 zatrudniony w Powszechnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Poznaniu
na stanowisku Specjalista ds. Rynków Finansowych, a od listopada 2012 roku na stanowisku Dyrektor ds.
inwestycji i oceny ryzyka.
• od 2016 zatrudniony w Amida Capital Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Poznaniu na stanowisku Dyrektor ds.
inwestycji i controllingu finansowego.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta,
Nie dotyczy.
d) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
Nie dotyczy.
e) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Nie dotyczy.

Marta Wojciechowska - życiorys
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Marta Wojciechowska, Członek Rady Nadzorczej Zastal SA, termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu przez
ZWZA sprawozdania finansowego za 2020r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie:



Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo
Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu

Przebieg kariery zawodowej:







Blackcode Capital sp. o.o. (od kwietnia 2019) Radca Prawny
Cinkciarz.pl sp. z o.o. (od października 2017) Legal and Compliance
Kancelaria prawna Answer (od maja 2014) Senior Associate
Relewicz&Koźmicki Kancelarie Adwokackie (od maja 2011) Associate
Primax Polska (od maja 2008) Company lawyer

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta,
Nie dotyczy.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana
osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana
osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
Waluciarz.pl S.A. – członek Rady Nadzorczej (aktualnie),
Zastal S.A. - członek Rady Nadzorczej (aktualnie),
Ciasteczka z Krakowa S.A. - członek Rady Nadzorczej (aktualnie),
RSY S.A. - członek Rady Nadzorczej (aktualnie),
CSY S.A. (aktualnie),
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich
pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego,
Nie dotyczy.
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
Nie dotyczy.
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Nie dotyczy.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Nie dotyczy.

