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ZWZA w dn. 10.06.2009 r. - zmiany w Radzie Nadzorczej, yciorysy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie
Tre

ce i okresowe

raportu:

Zarz d KPPD-Szczecinek SA informuje, e w dniu 10.06.2009 r. walne zgromadzenie powołało w skład nowej
kadencji Rady Nadzorczej: Michała Raja, Grzegorza Mani , Zenona Wnuka, Krzysztofa Ł czkowskiego, Tomasza
Ja czaka.
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. Michał Raj był członkiem Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji i pełnił funkcj
przewodnicz cego RN.
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 (KRS).
Pan Grzegorz Mania Wykształcenie wy sze techniczne w zakresie technologii drewna. W latach 1991-1992 pracował jako technolog w
Pilskich Fabrykach Mebli w Trzciance. W latach 1992-1993 zatrudniony jako mistrz wydziału produkcji płyt
wiórowych w Polspan Sp. z o.o. w Szczecinku a nast pnie (1993-1995) kierownik wydziału produkcji paneli. Od
1995 r. jest pracownikiem KPPD-Szczecinek SA na ró nych stanowiskach: 1995-1997–specjalista technolog,
1997-1999–kierownik sekcji sprzeda y a od 1999 r. i obecnie–zast pca dyrektora handlowego Spółki. Grzegorz
Mania byl członkiem Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji i pełnil funkcj sekretarza RN.
Pan Grzegorz Mania nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek SA oraz nie
figuruje w rejestrze dłu ników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Zenon Wnuk Absolwent Wydziału Ogólno-Ekonomicznego Wy szej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1968 - 1969
zatrudniony w OPPD w Słupsku na stanowisku Ekonomisty w Dziale Zbytu i Transportu. W latach 1969 - 2008 zatrudniony
w KPPD w Szczecinku, kolejno na stanowiskach: Starszego Inspektora Działu Zatrudnienia i Płac, Kierownika
Działu Zatrudnienia i Płac, Kierownika Działu Ekonomicznego, Zast pcy Głównego Ksi gowego, Główneg o
Ksi gowego. W okresie od 1 czerwca 1995 r. do 31 grudnia 2008 r. pełnił funkcj Członka Zarz du
KPPD-Szczecinek SA.
Pan Zenon Wnuk nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek SA oraz nie figuruje
w rejestrze dłu ników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Krzysztof Ł czkowski Wykształcenie wy sze prawnicze. W latach 1980-1993 wykonywał zawód s dziego w wydziałach cywilnych i
gospodarczych S dów Rejonowych w Inowrocławiu, Bydgoszczy i w S dzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od roku
1994 i obecnie prowadzi Kancelari Radców Prawnych działaj c pod nazw Kancelaria Radców Prawnych
Joanna Połetek–Dygas i Krzysztof Ł czkowski s.c. z siedzib w Bydgoszczy. Głównym przedmiotem
zainteresowania Kancelarii jest obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych,
tak e w zakresie korporacyjnym. Pan Krzysztof Ł czkowski jest wpisany na list arbitrów działaj cych przy S dzie
Polubownym przy Zwi zku Banków Polskich. Krzysztof Ł czkowski był członkiem Rady Nadzorczej Spółki
poprzedniej kadencji i pełnił funkcj zast pcy przewodnicz cego RN.
Pan Krzysztof Ł czkowski nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek SA oraz nie
figuruje w rejestrze dłu ników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Tomasz Ja czak -

Komisja Nadzoru Finansowego

1

KPPD
RB 33 2009
Pan Tomasz Ja czak Wykształcenie ekonomiczne, 1990-1996 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomia, Kierunek
Ekonomia, specjalno polityka gospodarcza i strategia przedsi biorstw.
Pan Tomasz Ja czak posiada wieloletnie do wiadczenie w zakresie zarz dzania spółkami produkcyjnymi,
handlowymi oraz transportowymi (transport kolejowy oraz samochodowy).
Od roku 1993 zwi zany z Grup Kronospan, w której pełni funkcje zarz dcze i nadzorcze, m.in. Członka Zarz du w
spółkach Kronospan Mielec Sp. z o.o. oraz Kronoflooring Mielec Sp. z o.o. z siedzibami w Mielcu, Kronospan HPL
Sp. z o.o. z siedzib w Pustkowie, a tak e Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. oraz Kronospan Polska Sp. z o.o. z
siedzibami w Szczecinku.
Pan Tomasz Ja czak brał udział, koordynował, b d kierował wieloma projektami inwestycyjnymi prowadzonymi
przez Grup Kronospan w Polsce oraz poza granicami kraju, której przykładami mog by chocia by budowa od
podstaw fabryk w Mielcu, czy te obecnie prowadzony projekt budowy fabryki w Strzelcach Opolskich.
Jest członkiem Komitetu Steruj cego Grupy Kronospan, którego głównymi zadaniami s m.in. standaryzacja
procesów kontrolnych w spółkach Kronospan na całym wiecie oraz wdra anie i zmiany w politykach Grupy np.
polityce sprzeda y, zakupów, kontrolingu.
Od roku 2000 odpowiedzialny jest w ramach Grupy Kronospan w Polsce za współprac z Lasami Pa stwowymi
oraz za zaopatrzenie w drewno, a od roku 2007 dodatkowo tak e odpowiada za sfer handlow działalno ci Grupy
w Polsce. Tomasz Ja czak był członkiem Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Zgodnie z o wiadczeniem, Tomasz Ja czak prowadzi działalno konkurencyjn wobec KPPD-Szczecinek SA
jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisany do rejestru dłu ników niewypłacalnych, o którym mowa w
art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym.
Nowa Rada Nadzorcza ukonstytuuje si na najbli szym posiedzeniu.
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