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Raport bieżący 10/2019

Temat: Wybór członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników
Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Spółki Zespół Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A., w oparciu o protokół Komisji Wyborczej KOGENERACJI S.A.
z dnia 24 maja 2019 r., podajemy do wiadomości, iż w wyniku wyborów przeprowadzonych
zgodnie ze Statutem Spółki par.13 ust.1 pkt b), Komisja Wyborcza przekazała informację
o wyborze przez pracowników Spółki Pana Romana Nowaka na kolejną kadencję do Rady
Nadzorczej KOGENERACJI S.A.
Pan Roman NOWAK posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Wrocławską,
wydział elektryczny, specjalność: elektroenergetyka przemysłowa i komunalna.
W KOGENERACJI S.A. (EC Wrocław) zatrudniony od 1994 r. na następujących stanowiskach:
 od 1994 r. do 1995 r. – Elektroenergetyk Elektrowni Cieplnych,
 od 1995 r. do 1996 r. – Elektromechanik AKPiA – sekcja KSAiP,
 od 1996 r. do 2005 r. – Specjalista ds. komputerowego systemu automatyki i pomiarów,
 od 2005 r. do 2008 r. – Kierownik Sekcji ds. komputerowych systemów automatyki
i pomiarów
 od 2008 r. do 2011 r. – Dyżurny Inżynier Ruchu,
 od 2011 r. do 2015 r. – Kierownik Wydziału Produkcyjnego,
 od 2016 r. do teraz – Dyżurny Inżynier Ruchu.
Zgodnie z oświadczeniem, Pan Roman Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej
wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub
członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 700
z późn. zm.).
Tym samym – zgodnie ze Statutem Spółki – pracownicy zdecydowali o ponownym powołaniu
z dniem 23 maja 2019 r. Pana Romana Nowaka do Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe oraz § 5 ust. 5 w związku
z § 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).

