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Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. [„Spó ka”, „Emitent”] informuje, i  w dniu 24 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Spó ki 
powo a z tym samym dniem do Zarz du Spó ki Pana Adama Frajtak powierzaj c mu funkcj  Cz onka Zarz du 
Spó ki.

Zgodnie z decyzj  Rady Nadzorczej mandat  Pana Adama Frajtak jako Cz onka Zarz du Spó ki wygasa 
równocze nie z wyga ni ciem mandatu pozosta ych Cz onków Zarz du.

Maj c powy sze na uwadze aktualnie Zarz d Spó ki funkcjonuje w nast puj cym sk adzie:

1. Pan Marek Pi tkowski – Prezes Zarz du
2. Pan Adam Frajtak - Cz onek Zarz du  
Informacje dotycz ce posiadanego wykszta cenia, kwalifikacji i zajmowanych wcze niej stanowisk, wraz z opisem 
przebiegu kariery zawodowej powo anej osoby zarz dzaj cej zosta y przedstawione poni ej.

Wykszta cenie i kwalifikacje:

Pan Adam Frajtak posiada wykszta cenie ekonomiczne (Organizacja i Zarz dzanie) i wieloletnie do wiadczenie w 
rozwoju sprzeda y w nowoczesnym i tradycyjnym kanale sprzeda y oraz HoReCa.

Wykszta cenie
Ekonomiczne - Organizacja i Zarz dzanie
Technik Ekonomista - Ekonomika i organizacja przedsi biorstw
Uczestnik licznych szkole  sprzeda owych oraz mened erskich w obszarach m.in. przywództwa, budowy zespo ów 
oraz zarz dzania.

Pan Adam Frajtak pracuje w Spó ce od listopada 2019 r. - wcze niej na stanowisku Dyrektora Sprzeda y Spó ki. W 
poprzednich latach  zwi zany z firm  Stokson Sp z o.o.. Zatrudniony jako dyrektor handlowy odpowiedzialny za 
sprzeda  i marketing. W latach 2013- 2016 by  odpowiedzialny za sprzeda  w Pamapol S.A..W poprzednich latach 
zarz dza   sprzeda  w Kofola Holding S.A, Tradis S.A Od 2011r. do 2012 r. pe ni  funkcj  cz onka zarz du w 
Foodcare Sp z o.o.  W latach 2002- 2008 pracowa  w dziale sprzeda y  Prymat Sp z o.o. realizuj c zadania na 
terenie Polski, Czech i S owacji. Karier  w bran y FMCG rozpocz  w marcu 1994 r. w spó ce Danuta S.A gdzie 
pracowa  do kwietnia 2002 r.

Zgodnie ze z onym o wiadczeniem Pan Adam Frajtak nie prowadzi dzia alno ci poza przedsi biorstwem 
Emitenta, która by aby konkurencyjna, nie uczestniczy w spó ce konkurencyjnej jako wspólnik spó ki cywilnej, 
spó ki osobowej lub jako czonek organu spó ki kapita owej, jak równie  nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 
osobie prawnej jako cz onek jej organu. Ww. osoba o wiadczya tak e, e nie jest wpisana do Rejestru D ników 
Niewyp acalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegó owa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 
informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych […].
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-24 MAREK PI TKOWSKI PREZES ZARZ DU Marek Pi tkowski
2020-07-24 MONIKA BUTZ PROKURENT Monika Butz
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