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Treść raportu:

Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA informuje, że w dniu 22 listopada 2022r. Rada Nadzorcza Spółki
podjęła uchwałę nr 1 w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Wojciecha Kowalskiego.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2, iż z dniem 22 listopada 2022r. powołuje do składu
Zarządu Spółki oraz powierza funkcję Prezesa Zarządu Panu Wiktorowi Niedziela.
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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,
Wiktor Niedziela – Prezes Zarządu. Kadencja upływa po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za 2027 rok.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Wykształcenie:


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Studia I stopnia na kierunku
Zarządzanie przedsiębiorstwami, lata 2016 - 2019, tytuł licencjata.



Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Studia II stopnia na kierunku
Zarządzanie projektami, lata 2021 - obecnie



Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Studia Podyplomowe – Psychologia
w biznesie, lata 2020 - 2021



Politechnika Poznańska – studia I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa
Maszyn, lata 2014 - 2018

Dodatkowe kursy i szkolenia:
- Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
- Kurs TOC DNA – instytut zarządzania ograniczeniami
- Kurs TOC Production & Services
- Kurs Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów
gotowych
Przebieg kariery zawodowej:


Luty 2022 – obecnie
Prezes Zarządu spółki Agro Steel Energy Sp. z o.o.
Sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki, zarządzanie finansami



Lipiec 2018 – styczeń 2022
Specjalista ds. logistyki i zakupów w Zakład Produkcyjny GUSMA
Negocjacje kontraktów zakupowych na surowce i komponenty, kontakt z
klientami, organizacja transportów, nadzór nad pracą podległych magazynierów
i kierowców, tworzenie harmonogramów wysyłek, nadzór nad dokumentacją.

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,


2022 – obecnie, Agro Steel Energy Sp. z o.o – Prezes zarządu

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.

