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Raport bieżący 27/2012 

 

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

 

Zarząd spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż w związku 

z rezygnacją członka Rady Nadzorczej (o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym 24/2012) 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 września 2012 roku (Uchwała nr 3/2012, 

Raport Bieżący 26/2012) powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. nowego członka: Pana Nicolas 

MITJAVILE. 

 

Pan Nicolas MITJAVILE,  

lat 57, absolwent Ecole Nationale d’Administration (Krajowa szkoła Administracji) (rocznik Jean Monnet) 

oraz Institut d’Etudes Politiques de Paris (Instytut Nauk Politycznych w Paryżu), magister prawa publicznego 

(Université Nanterre - Paris X); licencjat z prawa prywatnego (Université Assas - Paris II); licencjat z historii 

(Université Paris X), docent w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (gospodarka polityczna; geopolityka 

i stosunki międzynarodowe) oraz w ośrodku kształcenia i doskonalenia urzędników państwowych. 

 

W latach 1981-1991: odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe w Generalnej Dyrekcji ds. Energii 

i Surowców Ministerstwa Finansów i Przemysłu (udział w negocjacjach dotyczących wszystkich projektów 

dyrektyw w ramach otwarcia europejskich rynków gazu i prądu; współpracy z krajami Europy Środkowej i 

Wschodniej; oraz innych dwustronnych i wielostronnych spraw z sektora węgla, prądu, energii jądrowej, 

gazu, benzyny, surowców mineralnych), kierownik ds. Międzynarodowych w Międzyresortowej Misji ds. 

Mórz, urzędzie podlegającym Premierowi, utworzonym w związku z katastrofą Amocco Cadix (udział 

w negocjacjach międzynarodowych, europejskich i dwustronnych w dziedzinie bezpieczeństwa transportu 

morskiego i zanieczyszczenia mórz), kierownik działu PR i komunikacji w gabinecie Ministra Mórz (relacje 

z prasą, organizacja ministerialnych kampanii informacyjnych dla ogółu odbiorców i firm). 

 

Dyrektor Grupy Oddziałów Crédit Lyonnais w regionie Paryża (1992 – 1993), Dyrektor Generalny Crédit 

Lyonnais Portugal (1997 – 2000), Senior Bankier w Crédit- Lyonnais (1997-2000), Dyrektor Centrum 

Dystrybucji EDF-GDF Services Ille-et-Vilaine i Dyrektor Regionalny Gaz de France w Bretanii od lutego 

2001 r. do czerwca 2003 r.  

 

Dyrektor finansowy amerykańskich filii EDF (15 filii w Meksyku, Brazylii i Argentynie) od lipca 2003 r. 

do sierpnia 2005 r. Od września 2005 r. do lipca 2006 r. odpowiedzialny za projekt przygotowania pierwszej 

oferty publicznej grupy w Dyrekcji Finansowej EDF (komunikacja finansowa; negocjowanie nabycia 

udziałów mniejszościowych EDEV - EDF Développement Environnement - holding finansowy zarządzający 

udziałami EDF SA w filiach francuskich). 

 

Dyrektor finansowy Dyrekcji Udziałów i Nowych Działalności od sierpnia 2006 r. do marca 2007 r., 

Dyrektor Generalny EDEV  od marca 2007 r. do kwietnia 2012 r.  Obecnie od kwietnia 2012 r., Dyrektor ds. 

Udziałów w Dyrekcji Finansowania i Inwestycji (odpowiedzialny za zarządzanie udziałami 

międzynarodowymi Grupy EDF). 

 

 



Członek Rady Nadzorczej  powołany w dniu 17 września 2012 r.: 

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KOGENERACJI S.A., 

- nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako 

członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, 

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt.2 Ustawy o ofercie, § 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. 


