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Treść raportu:
Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku („AC S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu
04 grudnia 2013 r.:
I.

Rada Nadzorcza AC S.A. podjęła uchwałę, ze skutkiem na chwilę podjęcia, o
powołaniu Pana Piotra Marcinkowskiego do Zarządu Spółki na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, na wspólną kadencję.
Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:
Pan Piotr Marcinkowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, w której w 2000 r. uzyskał tytuł
magistra. Zostało to poprzedzone uzyskaniem w 1997 r. licencjatu na Wydziale
Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Rozpoczynając swoją drogę zawodową w 1997 r. pracował w Kresto Polska sp. z
o.o., a następnie w latach 1997-2009 w Unilever Polska S.A., gdzie zajmował się
m.in. opracowywaniem i wdrażaniem polityki handlowej w poszczególnych
kanałach dystrybucji, zarządzał zespołem sprzedaży. W latach 2009-2010 w
Unilever Polska sp. z o.o. zajmował się rozwojem współpracy z kluczowymi
klientami, a także zarządzał kadrą menedżerską.
W latach 2010-2012 w 4 Look sp. z o.o. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a w 4
Look Technika Okienna sp. z o.o. był prokurentem.
Od marca 2012 r. Pan Piotr Marcinkowski jest związany z AC S.A. i obecnie pełni
funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży Rynku Krajowego.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Marcinkowski wykonuje
działalność usługową w formie spółki cywilnej poza przedsiębiorstwem AC S.A.,
ale nie jest ona konkurencyjna w stosunku do wykonywanej w przedsiębiorstwie
AC S.A. oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Marcinkowski nie jest wpisany do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

II. Zarząd AC S.A. podjął uchwałę, ze skutkiem na chwilę podjęcia, o udzieleniu Pani
Małgorzacie Kowerdej prokury łącznej z członkiem zarządu AC S.A. w ten sposób,
że dla dokonywania przez prokurenta czynności sądowych i pozasądowych w
imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie prokurenta z przynajmniej jednym
członkiem Zarządu Spółki.
Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:
Pani Małgorzata Kowerdej jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego, Filia w Białymstoku, na którym w 1994 r. uzyskała tytuł magistra
nauk prawnych. Rozpoczynając swoją drogę zawodową w latach 1994-1997
pracowała jako aplikant w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku. Następnie w
latach 2000-2003 w Auchan Polska sp. z o.o. pracowała jako Senior Manager
Działu ZZL. W okresie 2003-2009 wykonywała usługi jako Dyrektor Personalny,
Doradca Zarządu, Doradca Personalny na rzecz takich podmiotów jak Kancelaria
Andrzej Malec i Wspólnicy sp. z o.o., BOS S.A., Emperia Holding S.A., Stokrotka
sp. z o.o., Tradis sp. z o.o. Pracowała także jako wykładowca, w latach 20062007 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, a w latach 2007-2008 oraz
2011-2012 w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. W latach
2007-2009 i 2010-2011 świadczyła usługi prawnicze w ramach indywidualnie
prowadzonej kancelarii odpowiednio w latach 2007-2009 jako radca prawny oraz
w latach 2010-2011 jako adwokat. Od listopada 2011 r. Pani Małgorzata
Kowerdej pełni funkcję Dyrektora Personalnego w AC S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Małgorzata Kowerdej nie wykonuje
żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem AC S.A., w tym również
działalności konkurencyjnej w stosunku do wykonywanej w przedsiębiorstwie AC
S.A. oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Małgorzata Kowerdej nie jest wpisana
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o
KRS.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 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

