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Temat: Powołanie Prezesa Zarządu

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka”) informujemy, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu
dzisiejszym podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Szczeszka w skład Zarządu z dniem
13 grudnia 2018 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.
Pan Paweł SZCZESZEK, absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe
w zakresie dyplomacji w Toruniu. W latach 2017–2018 Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG Termika
Energetyka Przemysłowa S.A. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju
Regionalnego w Częstochowie S.A., gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowanych
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał także
w administracji publicznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” Sp. z o.o., gdzie
był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie. Uczestniczył w
licznych konferencjach o tematyce energetycznej i środowiskowej m.in. w 55 sesji plenarnej ONZ
dotyczącej zmiany klimatu.
Uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów
na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych
następujących spółek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.,
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A. oraz SEJ-Serwis sp. z o.o. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PEC Geotermia
Podhalańska S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Szczeszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej
w stosunku do KOGENERACJI S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn. zm.).
Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2018 Spółka informuje, że z dniem 13 grudnia
2018 r. zakończyło się oddelegowanie Pana Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania
czynności Prezesa Zarządu Spółki, co potwierdza również złożenie dziś przez Pana Radosława
Woszczyka rezygnacji z wykonywania tej funkcji. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
512 z późn. zm.);
§ 5 ust. 4 i 5, § 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. z 2018 r. poz. 757).

