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RB 34/2014 Życiorys zawodowy oraz pozostałe informacje dotyczące powołanego uchwałą Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30.06.2014 roku Członka Rady Nadzorczej Próchnik S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 21-22 w związku z § 27 i 28 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, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 32/2013 z dnia
30 czerwca 2014 roku, niniejszym przekazuje życiorys zawodowy oraz pozostałe informacje dotyczące powołanego
uchwałą ZWZA Próchnik S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku - Członka Rady Nadzorczej Próchnik
S.A. Pana Mariusza Omiecińskiego.
Pan Mariusz Omieciński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej - magistrem ekonomii (Finanse i
Bankowość). Od września 2011 r. pełni funkcję członka zarządu Black Lion NFI S.A. (obecnie Black Lion Fund S.A)
oraz od lutego 2014 prezesa zarządu komplementariusza firmy zarządzającej funduszu powołanego z udziałem
Krajowego Funduszu Kapitałowego. Jest członkiem zarządu spółek SOHO Factory sp. z o.o. oraz Kolejowa Invest
sp. z o.o. Był również członkiem zarządu w spółce Carint Scanmed Sp. z o.o., wiceprezesem zarządu Scanmed
Multimedis S.A., członkiem zarządu Galeria Centrum Sp. z o.o. i zajmował stanowisko z-cy dyrektora finansowego
spółek Vistula&Wólczanka S.A. oraz Wólczanka S.A. oraz dyrektora finansowego w Hollywood Video Sp. z o.o.
Mariusz Omieciński ma wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora finansowego w
przedsiębiorstwach, w tym w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, finansowania inwestycji
i transakcji kapitałowych.
Pełni funkcję członka rady nadzorczej Browar Gontyniec S.A. i Fabryka PZO Sp. z o.o.
Pan Mariusz Omieciński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej
spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Mariusz Omieciński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.
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