Kancelaria Publiczna GPW
Wrocław, 23.10.2020 r.

Raport bieżący 25/2020

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22
października 2020 r. powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 22.10.2020 r.
na trwającą – zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Emitenta – 3 (trzy) lata kadencję (Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3A i 3B/2020) Pana Jacka Grzywacza oraz Pana Adama
Lewandowskiego.
***
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:
Pan Jacek GRZYWACZ - profesor ekonomii; nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, przedsiębiorca. Posiada wieloletnie doświadczenie nabyte podczas pracy
w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach, jako rewident i dyrektor pionów operacyjnych.
Autor wielu książek i opracowań z dziedziny finansów przedsiębiorstwa i bankowości.
Pan Adam LEWANDOWSKI - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, uzyskując tytuł
radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w sektorze bankowo-finansowym
(PeKaO S.A., BOŚ S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.), a także w branży energetycznej (PGNiG S.A. , PGNiG Termika S.A., PGE Energia
Ciepła S.A.), gdzie odpowiadał min. za obsługę organów statutowych spółki, zarządzanie obszarem
kadr, zakupów i administracji.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Jacek Grzywacz oraz Pan Adam Lewandowski – Członkowie
Rady Nadzorczej powołani w dniu 22 października 2020 r. - nie prowadzą działalności konkurencyjnej
wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej,
spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie są wpisani do Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe; §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.

