Raport bieżący nr 16/2016
Data sporządzenia: 27 czerwca 2016
Temat:
Powołanie składu Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na nową trzyletnią kadencję.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść:
Zarząd Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27.06.2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2016 r. powołało do składu Rady
Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję następujące osoby:
1.
2.
3.
4.
5.

Pana Tadeusza Różańskiego – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pana Wojciecha Piwońskiego – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Panią Danutę Andrzejewską – Członek Rady Nadzorczej,
Pana Andrzeja Makarewicza – Członek Rady Nadzorczej,
Panią Agnieszkę Wiśniewską – Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w porównaniu do dotychczasowego składu Rady
Nadzorczej nastąpiła jedna zmiana - w miejsce Pana Rafała Kamińskiego powołana została
Pani Danuta Andrzejewska.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą
działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczą w spółce
konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Życiorysy wraz z oświadczeniami powołanych Członków Rady Nadzorczej zostały
przedstawione na końcu niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19.02.2009 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.
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Tadeusz Różański
Urodzony: 17 czerwca 1946 r.
Wykształcenie:
Tadeusz Różański ma wykształcenie wyższe - w 1968 r. ukończył studia matematyczne na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1981 r. obronił pracę doktorską z
dziedziny ekonometrii.
Przebieg kariery zawodowej:
Po ukończeniu studiów matematycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu podjął w 1968 r. pracę w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu kolejno na
stanowiskach: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy. Od 2001 r. pracuje w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Staszica w Pile, początkowo na stanowisku
starszego wykładowcy, a od 2009 r. do 2012 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica. Od 2010 r. do 2012 r. pełnił funkcję
dyrektora Instytutu Ekonomicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St.
Staszica w Pile. W 2008 r. zakończył pracę w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i podjął
pracę w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Od dnia 27 kwietnia 2011 r. pełni funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Od dnia 29 kwietnia 2012 r. na
emeryturze.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tadeusz Różański nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych.

Wojciech Piwoński
Urodzony: 15 grudnia 1953 r.
Wykształcenie:
W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii
Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy (inżynier telekomunikacji).
Przebieg kariery zawodowej:
 1995 r. - nadal ComPil s.c. - wspólnik spółki tworzącej oprogramowanie
komputerowe dla firm oraz dostawą i instalacją sprzętu informatycznego;
 od 2006 r. Wojciech Piwoński prowadzi samodzielną działalność pod nazwą ComPil
Wojciech Piwoński;
 1996 -1999 r. - współwłaściciel spółki COMFIS s.c. zajmującej się dostarczaniem,
instalacją i konserwacją urządzeń fiskalnych oraz sprzętu komputerowego.
 Od dnia 7 grudnia 2010 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
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Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wojciech Piwoński nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych.

Andrzej Makarewicz
Urodzony: 16 listopada 1961 r.
Andrzej Makarewicz dysponuje doświadczeniem związanym ze sprawowaniem funkcji
Członka Rad Nadzorczych w przedsiębiorstwach państwowych. Posiada kompetencje w
zakresie zarządzania jakością, audytów wewnętrznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ukończył kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu
Państwa. Uczestniczył też w licznych szkoleniach z zakresu zarządzania i finansów.
Wykształcenie:
Wyższe - w 2012 r. ukończył studia uzyskując tytuł magistra w Szkole Wyższej im. Pawła
Włodkowica w Płocku (kierunek: zarządzanie). W 2012 r. ukończył studia podyplomowe na
Politechnice Koszalińskiej w zakresie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia.
Przebieg kariery zawodowej:
 1993 - nadal Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z
o.o. - Specjalista ds. BHP / Ochrony przeciwpożarowej / Kontroli technicznej /
Bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2007-2008 Członek Rady Nadzorczej Państwowego Przedsiębiorstwa
Państwowej Komunikacji Samochodowej w Szczecinku;
 Od dnia 7 grudnia 2010 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O.
GROUP S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Makarewicz nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych.

Agnieszka Wiśniewska
Urodzona: 30 listopada 1978 r.
Agnieszka Wiśniewska jest specjalistą w zakresie produktów i usług bankowych. Posiada
szeroką wiedzę na temat rynków finansowych.
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Wykształcenie:
Wyższe - w 2001 r. ukończyła Wyższą Szkołę Biznesu w Pile, kierunek Zarządzanie i
Marketing, specjalizacja Organizacja i Kierownictwo. W 2003 r. ukończyła na Uniwersytecie
Szczecińskim magisterskie studia uzupełniające (magister).
Przebieg kariery zawodowej:
 2000 r. - nadal osobisty doradca klienta w Banku Zachodnim WBK S.A.;
 1999 – 2000 r. - działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług księgowobiurowych na rzecz banku.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Agnieszka Wiśniewska nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych.

Danuta Andrzejewska
Urodzona: 18 lutego 1955
Wykształcenie:
Danuta Andrzejewska jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczęła w 1975 roku.
Przebieg kariery zawodowej:
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bankowości korporacyjnej, w
tym doradztwa i oceny ryzyka w zakresie problematyki finansów przedsiębiorstwa i
jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnio zajmowała się również zagadnieniami z
dziedziny rachunkowości i podatków.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Danuta Andrzejewska nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych.
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