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Raport bieżący 31/2009 

 

Temat: Powołanie Członka Zarządu 
 
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 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. Nr 33, z 2009 poz. 259) Zarząd 
KOGENERACJI S.A. informuje, że Rada Nadzorcza, na swoim posiedzeniu w dniu 8 października 
2009 r., powołała Pana Romana Traczyka na funkcję Członka Zarządu KOGENERACJI S.A. 
 
Pan Roman Traczyk, 56 lat, magister inżynier górnik, absolwent Wydziału Górniczego Politechniki 
Wrocławskiej (1977), doktor nauk technicznych (1980).  
Po ukończeniu studiów doktoranckich, w latach 1980-1993 był zatrudniony na stanowisku adiunkta 
w Instytucie Geotechniki Politechniki Wrocławskiej. W latach 1992-2001 pracował w Fabrykach 
Mebli „FORTE” S.A. w Ostrowi Mazowieckiej zajmując kolejno różne stanowiska dyrektorskie. 
W latach 1996-2001 pełnił  funkcję członka zarządu. W trakcie pracy w „FORTE”, w latach 2000-
2001 był również prezesem i dyrektorem generalnym Furnel S.A. w Warszawie (przemysł meblarski 
i drzewny).  
Od listopada 2001 będąc członkiem zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. pełnił  
początkowo obowiązki zastępcy dyrektora projektu budowy bloku gazowo-parowego, a następnie  
dyrektora ds. restrukturyzacji technologicznej i organizacyjnej. Od roku 2006 jest dyrektorem 
ds. handlu i jakości.  
Niezależnie od formalnie pełnionych funkcji był w ostatnich latach liderem zakończonych sukcesem 
projektów. Ostatnim z nich było przyłączenie w dniu 1 kwietnia 2009 r. Zielonogórskiej Energetyki 
Cieplnej Sp. z. o .o (dystrybutora ciepła w Zielonej Górze) do Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. 
 
Pełniąc funkcję członka zarządu KOGENERACJI S.A. pan Roman Traczyk będzie nadal członkiem 
zarządu i dyrektorem ds. handlu i jakości w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.  
Jednocześnie pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki zależnej 
PPO Siechnice Sp. z o.o.  
Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do pełnionej funkcji. 
 
Pan Roman Traczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS. 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące 


