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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 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 19 pkt 5) i §
14 ust. 3 Statutu Spółki:
• powołała z dniem 4 maja 2015 r. Pana Rafała Czapula w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka
Zarządu,
• powołała z dniem 4 maja 2015 r. Pana Zbigniewa Nasiłowskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając mu
funkcję Członka Zarządu.
Pan Rafał Czapul jest znanym projektantem odzieży którego kariera rozpoczęła się w 2002 roku w spółce Vistula
S.A. w której z wielkim powodzeniem budował wizerunek i charakter marki aż do 2009 roku kiedy rozpoczął
własną działalność jako współtwórca jednej z pierwszych projektanckich marek na rynku polskim: Rage Age.
Wielokrotnie nagradzany artysta ma za sobą kilkanaście spektakularnych kolekcji Rage Age które spotkały się
z wielkim uznaniem zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
Pan Zbigniew Nasiłowski jest absolwentem SGH, Harvard Business School - PMD, IESE University of Navarra –
AMP. W latach dziewięćdziesiątych zarządzał spółkami giełdowymi. Najpierw jako dyrektor finansowy w spółce
Drosed potem jako członek zarządu ds. finansowych w Grajewo S.A a także jako Prezes Zarządu w Animex S.A.
Przeprowadzał w tych firmach m.in. przejęcia innych spółek, restrukturyzacje finansowe, optymalizacje kosztowe
oraz wprowadzał strategie podnoszące wartość tych firm. W latach 2001 – 2007 pracował jako CFO w SAP Polska.
Pełnił tam także funkcję CFO dla Regionu Europy Centralnej. Później był członkiem zarządu P4 (PLAY), dyrektorem
finansowym TVP a ostatnio dyrektorem finansowym spółce Enel Med. S. A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. 2009 r., nr
185, poz. 1439 z późn. zm.),
§5 ust. 1 pkt 22 w zw. z §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 (Dz. U.
2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
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