KPPD

RB 32 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie

cy nr

32

/

2008

2008-06-03

Data sporz dzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KPPD
Temat

Zmiany w Radzie Nadzorczej - yciorysy.
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Zarz d KPPD-Szczecinek SA informuje, e w zwi zku z rezygnacj dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, walne
zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu 03.06.2008 r. powołało do Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana
Michała Raja i Pana Tomasza Szarpatowskiego.
Pan Michał Raj
Wykształcenie prawnicze ze specjalizacj w prawie gospodarczym - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i
Administracji (1996-2003). W latach 2003-2006 aplikacja s dowa zako czona zdanym egzaminem s dziowskim.
W 2006 r. wpisany na list radców prawnych Okr gowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
W latach 2003-2004 starszy referent prawny w Wy szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, nast pnie
specjalista do spraw prawnych w Kancelarii Adwokackiej w Łodzi.
Od 2004 do 2006 r. pracował w Avallon Sp. z o.o. w Łodzi - firmie doradczej specjalizuj cej si w wykupach
mened erskich oraz inwestycjach kapitałowych. Od roku 2007 wykonuje zawód radcy prawnego w ramach
indywidualnej kancelarii oraz współpracuje z kancelari Gessel jako członek zespołu Prawa Spółek oraz Fuzji i
Przej .
Pan Michał Raj nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Michał Raj nie jest wpisany do rejestru
dłu ników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym.
Pan Tomasz Szarpatowski
Wykształcenie ekonomiczne, 1996-2001 Politechnika Koszali ska, Wydział Ekonomii i Zarz dzania, specjalno
rachunkowo i finanse. W latach 2002-2003 studia podyplomowe Podatki i Skarbowo na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Tomasz Szarpatowski posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz był uczestnikiem
licznych szkole z dziedziny rachunkowo ci finansowej i zarz dczej, rachunku kosztów, analizy finansowej,
podatków i MSR.
W latach 2000-2002 nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Koszalinie, a w
latach 2001-2003 asystent w Katedrze Rachunkowo ci i Finansów na Politechnice Koszali skiej.
Od 2001 r. pracuje w KPPD-Szczecinek SA, pocz tkowo jako samodzielny ksi gowy a od 2002 r. (i obecnie) jako
Główny Ksi gowy Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Manowie. W 2007 r zatrudniony jako Biegły Rewident
Ksi gowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet w Koszalinie. Od 2007 r. prowadzi własn firm
konsultingow .
Pan Tomasz Szarpatowski nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Tomasz Szarpatowski nie jest
wpisany do rejestru dłu ników niewypłacalnych, októrym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym.
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