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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STELMET S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 7 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki
działając na podstawie §12 ust. 2 Statutu Spółki powołała z dniem 1 maja 2017 r. Pana Piotra
Leszkowicza do składu Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Członka Zarządu Emitenta.
Pan Piotr Leszkowicz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektroniki, gdzie uzyskał
tytuł magistra inżyniera elektronika. Ponadto ukończył Certificate Stage kwalifikacji ACCA oraz kurs
zarządzania organizowany przez Gustaw Kaser Training Management.
Piotr Leszkowicz jest związany ze spółką od roku 2008, w którym rozpoczął pracę na stanowisku
dyrektora finansowego. Obecnie kieruje operacyjnie pracą pionu księgowości i pionu finansów, w skład
którego wchodzi również dział controllingu. Dodatkowo pełni funkcję członka zarządu Grange Fencing
Ltd. od chwili jej przejęcia w roku 2014 przez Grupę.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w spółce Schöller Artykuły Spożywcze Sp. z o.o.,
będącej polską spółką niemieckiego koncernu Schöller Eiskrem, początkowo w dziale przetwarzania
danych, organizacji produkcji, a następnie w dziale Controllingu, gdzie od roku 1998 sprawował funkcję
kierownika tego działu.
Od maja 2002 r. związany ze Steinpol OK Meble sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję dyrektora finansowego
i członka zarządu od roku 2007. W trakcie współpracy z grupą Steinhoff pełnił równolegle funkcję
dyrektora finansowego i członka zarządu także w innych spółkach grupy Steinhoff: Depol sp. z o.o. oraz
PPH Mago sp. z o.o.
Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Piotr Leszkowicz nie prowadzi w żadnej formie działalności
konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Pan Piotr
Leszkowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy
o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

