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Temat

Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 maja 2018 roku Rada 
Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 31 ust. 1 Statutu Spółki określiła jednoosobowy skład Zarządu, który 
pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jednocześnie tym samym dniem Rada Nadzorcza Spółki powołała w składa 
jednoosobowego Zarządu Pana Jacka Weremieja.
Poniżej Spółka przekazuje informacje w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, 
wraz z opisem przebiegu pracy zawodowych powołanych osób nadzorujących nowej kadencji.  

Pan Jacek Weremiej:
-jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra (1998) 
oraz absolwentem Bournemouth University, który ukończył z tytułem MA in Financial Services (1998). Pracę 
zawodową rozpoczął w Banku PEKAO SA (1994-1998) w biurze maklerskim, a następnie kontynuował ją w 
Departamencie Finansowym na stanowisku inspektora. W latach 1998-1999 pracował w firmie Alcatel SA na 
stanowisku Kontrolera Finansowego. W kolejnych latach zajmował kierownicze stanowiska w firmach głównie z 
sektora produkcyjnego. W latach 1999-2001 był Kontrolerem Finansowym w firmie Intercell SA. Od 2001 do 2004 
pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego w firmie REMA 1000 Sp. z o.o. W latach 2004-2005 rozpoczął 
pracę w firmie Danone Group – Żywiec Zdrój Sp. z o.o. na stanowisku Kontrolera Operacyjnego. W latach 
2005-2010 związał swoja karierę zawodowa z firmą Philips Poland SA, gdzie pracował na stanowisku Kontrolera 
Finansowego w dywizji Consumer Electronics oraz Lighting. Od 2010 do 2015 pracował w firmie SMP Poland Sp. 
z o.o. na stanowisku Kontrolera Finansowego i Głównego Księgowego. W latach 2015-2017.04 pracował w firmie 
Toyota Boshoku Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Finansowo Administracyjnego, a następnie Dyrektora 
Zakładu. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu: zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania 
produkcją i logistyką. Odpowiadał za procesy restrukturyzacji, fuzji, optymalizacji kosztów oraz za wdrożenia 
zintegrowanych systemów informatycznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem ww. osoba nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w 
stosunku do Spółki, 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. Dodatkowo osoba ta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [L].
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