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Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (tekst jedn. Dz.U.2014 poz.133), Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu
dzisiejszym powziął wiadomość, o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie powołania z
dniem 5 września 2016 roku, do składu Zarządu Emitenta:
• Pana Artura Jeziorowskiego, powierzając Panu Arturowi funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych;
• Pana Przemysława Milczarka, powierzając Panu Przemysławowi funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;
Pan Artur Jeziorowski posiada dyplom magistra zarządzania oraz dyplom Master of Business Administration
(MBA) wydany przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie przy akredytacji Oxford Brookes University. Pan Artur
posiada bogate doświadczenie zdobyte w spółkach doradczych jak również jako osoba sprawująca kluczowe
funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego. W dotychczasowej karierze zawodowej, był zatrudniony jako
asystent w dziale audytu w Deloitte Audit Services (1999-2003), następnie jako Konsultant oraz Starszy Konsultant
w spółce Andersen Business Consulting (2003-2008) a także jako Manager i Senior Manager w Ernst & Young
Business Advisory (2008-2013). Ponadto Pan Artur Jeziorowski sprawował funkcje Prezesa Zarządu w spółce
PKP Cargotabor (2013-2016) oraz funkcje Dyrektora Zarządzającego ds. Utrzymania w spółce PKP Cargo S.A.
(2015-2016). Pan Artur Jeziorowski oświadczył, że prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna
w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu, jak również że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o
KRS.
Pan Artur Jeziorowski, jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, będzie odpowiedzialny za wdrażanie
strategicznych rozwiązań w obszarze operacji i organizacji wewnętrznej grupy kapitałowej Zamet Industry. Swoją
wiedzą i doświadczeniem będzie wspierał zarząd w strategicznych działaniach rozwojowych.
Pan Przemysław Milczarek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość
(studia magisterskie) oraz na kierunku Zarządzanie (studia podyplomowe). Pan Przemysław ukończył także
organizowane przez Szkołę Główną Handlową studia doktoranckie z dziedziny nauk o zarządzaniu. Ponadto Pan
Przemysław posiada status członka stowarzyszonego ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W
dotychczasowej karierze zawodowej, Pan Przemysław zajmował stanowiska od Analityka do Starszego Analityka w
Westfund Polska Sp. z o.o. i Everest Capital Polska Sp. z o.o. w Warszawie (1997-1999), Kontrolera Finansowego
w Dromex S.A. (1999-2001), Dyrektora ds. Organizacyjnych i Rachunku Kosztów w BRVZ Sp. z o.o. (2001-2002)
oraz Dyrektora Finansowego w Strabag Sp. z o.o. (2002-2005). Ponadto Pan Przemysław Milczarek posiada
bogate doświadczenie w sprawowaniu kluczowych funkcji zarządczych w spółkach prawa handlowego, w tym w
spółkach publicznych. Sprawował funkcje Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w Energomontaż
Północ S.A. (2005-2010), Wiceprezesa Zarządu AWBUD S.A. (2011-2012), Prezesa Zarządu Instal Lublin S.A.
(2010-2012), Dyrektora Zarządzającego (Chief Restructuring Officer) w Polimex Mostostal S.A. (2012-2013),
Członka Zarządu (Chief Financial Officer) w Crist S.A. z siedzibą w Gdańsku (2013-2014), Doradcy Zarządu MS
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (MS Mutual Funds Society) w obszarze strategii i rozwoju (2014), oraz
Członka Zarządu (Chief Financial Officer) w Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (2014-2016).
Pan Przemysław Milczarek oświadczył, że nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki
kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również że nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Przemysław Milczarek, jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, będzie odpowiedzialny za doskonalenie i
wdrażanie strategicznych rozwiązań w obszarze finansów i optymalizacji kosztów działalności. Swoją wiedzą i
doświadczeniem będzie wspierał zarząd w strategicznych działaniach rozwojowych spółki i grupy kapitałowej
Zamet Industry.
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