ZASTAL SA

RB-W 3 2021
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
Data sporządzenia:

3

/

2021

2021-01-19

Skróc ona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat

Zmiany w Zarządzie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Zastal SA informuje, że w dniu 19 stycznia 2021r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła z dniem 19 stycznia
2021r. uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Grzegorza Wronę. Jednocześnie Rada
Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, iż z dniem 19 stycznia 2021r. powołuje do składu Zarządu Spółki oraz
powierza funkcję Prezesa Zarządu Panu Wojciechowi Kowalskiemu.
Życiorys Pana Wojciecha Kowalskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu
Podstawa prawna:
par.5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.
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a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Wojciech Szymon Kowalski – Prezes Zarządu. Kadencja
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2023 rok.

upływa

po

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Wykształcenie wyższe:
Magister nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział
Ekonomii, 1986 – 1992)
Przebieg kariery zawodowej:


Członek Zarządu w: EFIX Dom Maklerski SA (2019 – 2020, Członek Zarządu,
odpowiedzialny za obszar Zarządzania Aktywami, a następnie Ryzyka DM); Delko
SA (Wiceprezes Zarządu 2012 – 2013), Soliko Sp. z .o. (obecna nazwa BLUE
STOP Sp. z o.o., Prezes Zarządu 2012 - 2013);



1996 – 2001; Kierownik Biura Analiz i Informacji, Dom Maklerski BMT S.A.
w Poznaniu; analizy branżowe i studia sektorowe dla potrzeb Departamentu
Zarządzania Aktywami, Departamentu Rynku Wtórnego oraz Departamentu Rynku
Pierwotnego”; organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu monitorowania
gospodarki w układzie branżowym, spółek publicznych oraz parametrów
makroekonomicznych kraju i z tzw. ,,rynków wschodzących”;



1995 – 1996; Zastępca Dyrektora Rynku Pierwotnego, Dom Maklerski Polinwest
S.A. w Poznaniu; oferty organizacji emisji obligacji, emitowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, prace analityczne dotyczące rozwoju oraz możliwości
współpracy z instytucjami giełdowego rynku towarowego w Polsce.



1995 – Doradca Zarządu, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA; analiza portfela
inwestycyjnego posiadanych przez Bank m.in. w instytucjach giełdowych (Giełda
Poznańska SA) i maklerskich (Dom Maklerski V&P SA).



1994 – 1995; Specjalista, zatrudniony przez Zarządcę Komisarycznego Banku
Komercyjnego Posnania S.A.; plan restrukturyzacyjny Banku, analiza ryzyka oraz
możliwości rozwoju sektora bankowego w Polsce, administrowanie aktywami
Banku na rynku pieniężnym i walutowym.



1993 Specjalista, Polski Bank Inwestycyjny SA O/Poznań



1991 – 1992; Szef Departamentu Koniunktur i Inwestycji, Pion Inwestycji
Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu; raporty dotyczące sytuacji
makroekonomicznej kraju, analizy branżowe, studia sektorowe oraz prognozy
walutowe.

Dodatkowa działalność:

- publicystyczna (w ostatnich latach):


2009 – 2016 ,,Kapitałowy”, cykliczne publikacje na z zakresu makroekonomii,
rynków surowcowych i walutowych;



2008 – obecnie ,,Przegląd Zachodni”, Kwartalnik Instytutu Zachodniego; publikacje
na temat systemu społeczno – gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec oraz
rynków giełdowych



2017 – obecnie ,,Studia Historiae Oeconomicae”, Wydawnictwo Zakładu Historii
Gospodarczej UAM;



2001 – publikacje z zakresu ekonomicznych aspektów funkcjonowania sportu,
w szczególności piłki nożnej (,,Kapitałowy” od 2010, ,,Nasz Rynek Kapitałowy”
2005 - 2009, ,,Dziennik” (2006), ,,Przegląd Sportowy” (2001 – 2004);



2020 – obecnie miesięczne komentarze do Indeksu PV opracowanego przez
Instytut
Energetyki
Odnawialnej
dotyczącego
funkcjonowania
rynku
fotowoltaicznego w Polsce i jego otoczenia.



2020 – obecnie autor comiesięcznych komentarzy do Indeksu PV opracowanego
przez Instytut Energetyki Odnawialnej, dotyczących funkcjonowania rynku
fotowoltaicznego
w Polsce i jego otoczenia.

- pozostała (wybrane)


Wykładowca problematyki rynków kapitałowych (na kursach dla kandydatów na
maklerów) organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
w Poznaniu (1993 – 1994)



Zajęcia dydaktyczne: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, główny przedmiot:
,,Makroekonomia”, Studium Bankowości i Finansów przy Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu, przedmiot ,,Rynki Kapitałowe” (1994 – 1997).



Współautor rozdziału książki: Truszkowski J., Kowalski W.S., 2009; Domy i
biura maklerski, [w] Przybylska – Kapuścińska W., Pośrednictwo finansowe w
Polsce, CeDeWu, Warszawa, ss. 307 – 336)

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,
Nie dotyczy.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w
organach lub jest nadal wspólnikiem,










2010 – obecnie Delko SA - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2018 – 2020
DataWalk SA Członek Rady Nadzorczej
2008 – 2019
Członek Zarządu EFIX Dom Maklerski SA
2018 – 2020
EFIX Dom Maklerski Członek Rady Nadzorczej
V – X 2020
Prosper Capital Dom Maklerski SA Członek Rady Nadzorczej
2011 – 2018
Pozbud T & R SA - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2013 – 2015
Bumech – Członek Rady Nadzorczej
2008 – 2015
Elektrotim SA – Członek Rady Nadzorczej

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu
spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie
lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
Nie dotyczy.
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu
komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu
do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego
lub nadzorczego,
Nie dotyczy.
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w
stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
Nie dotyczy.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym;
Nie dotyczy.

