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Treść raportu:
AC S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10.05.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki na
podstawie art. 10 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołała jednoosobowy Zarząd Spółki,
którego Prezesem została Pani Katarzyna Rutkowska, związana ze Spółką od 2007 r.
Jest to jej kolejna kadencja. Pani Katarzyna Rutkowska została powołana do Zarządu
Spółki w grudniu 2007 r., początkowo na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, od
sierpnia 2008 r. zaś na stanowisko Prezesa Zarządu. Posiada wykształcenie wyższe w
zakresie zarządzania i finansów.
Doświadczenie zawodowe:
2007 - do chwili obecnej - AC S.A. - Doradca Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Prezes
Zarządu,
01.2007 - 08.2007 Emperia Holding S.A. w Lublinie - Dyrektor ds. Rachunkowości
Dystrybucji,
2005 - do chwili obecnej - działalność gospodarcza Kancelaria Biegłego Rewidenta,
2005 - 2007 - BOS S.A. w Białymstoku - Dyrektor Finansowy,
2002 - 2005 - Spółka Doradztwa Podatkowego „Andrzej Malec i Wspólnicy” sp. z o.o.
w Białymstoku - menedżer ds. finansowych, likwidator,
1999 - 2011 - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku - nauczyciel
akademicki,
1997 - 2002 - BOS S.A. w Białymstoku - asystent ds. controllingu, zastępca gł.
księgowego, kontroler finansowy.
VI - XII 2012 - BIAZET S.A. w Białymstoku - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
III 2003 - VI 2009 członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na GPW w Warszawie Mispol S.A. z siedzibą w Suwałkach.
Pani Katarzyna Rutkowska posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr wpisu do
rejestru 10651). Stale podnosi poziom swojej wiedzy, uczestnicząc w wielu
specjalistycznych szkoleniach. W 2009 r. ukończyła Akademię Strategicznego
Przywództwa, a w 2011 r. „Management 2011” – roczne programy menedżerskie w
ICAN Institute Warszawa sygnowane marką Harvard Business Publishing.
Działalność wykonywana przez Panią Katarzynę Rutkowską poza przedsiębiorstwem
Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez nią w
jej przedsiębiorstwie.
Pani Katarzyna Rutkowska nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej
ani w żadnej innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Katarzyna Rutkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 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

