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Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zmiany osobowe w organach ZPC Otmuchów S.A.    

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  na posiedzenie w dniu 14 pa dziernika 2019 r. Rada 
Nadzorcza Emitenta postanowi a odwo  z tym samym dniem Prezesa Zarz du Spó ki Pana Bogus awa 
Szladewskiego oraz Wiceprezesa Zarz du Spó ki Pana Jaros awa Kredoszy skiego z Zarz du Spó ki. Rada 
Nadzorcza nie wskaza a przyczyn odwo ania.

Jedocze nie na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spó ki postanowi a okre li , e Zarz d Spó ki b dzie 
si  sk ada  z trzech cz onków i powo a z tym samym dniem do Zarz du Spó ki na wspóln  pi cioletni  kadencj :

Ponadto w dniu dzisiejszym rezygnacj  z pe nienia cz onka Rady Nadzorczej z  Pan Piotr Kuffel nie podaj c 
przyczyn rezygnacji. Wobec powy szego w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza powo a poprzez kooptacj  z tym 
samym dniem Pana Przemys awa Danowskiego do Rady Nadzorczej Spó ki.

Informacje dotycz ce posiadanego wykszta cenia, kwalifikacji i zajmowanych wcze niej stanowisk, wraz z opisem 
przebiegu kariery zawodowej ww. osób zosta y przedstawione poni ej.

Wykszta cenie i kwalifikacje:

Absolwent Uniwersytetu skiego. Zda  pa stwowy egzamin dla cz onków Rad Nadzorczych.

Przebieg kariery zawodowej:

wrzesie  2017 – obecnie – Prezes Zarz du Emitenta,
pa dziernik 2016 – wrzesie  2017 – Wiceprezes Zarz du Emitenta,
wrzesie  2017 – obecnie – Wiceprezes PWC Odra S.A.,
2013 – 2016 – UZDROWISKA K ODZKIE S.A. – GRUPA PGU, V-ce Prezes Zarz du,
2015 – 2016 – STAROPOLANKA Sp. z o.o. – Spó ka typu spv – nieoperacyjna – Prezes
Zar du,
2015 – 2016 – KIG PR Krajowa Izba Gosp. Przemys u Rozlewniczego – Cz onek Rady Nadzorczej,
2011 – 2013 – MOKATE Sp. z o.o. – Dyrektor marketingu/dyrektor kategorii kawa,
2009 – 2011 – GLOBAL COFFEE GROUP – Dyrektor handlowy,
2004 – 2009 – GLOBAL TRADE COFFEE Sp. z o.o. – Dyrektor sprzeda y,
1997 – 2004 – CASH & CANDY Sp. z o.o. – 3 miesi ce jako Przedstawiciel Handlowy, nast pnie przez 2 lata jako 
Kierownik Regionu [24 PH], nast pnie przez 4 lata jako National Key Account Manager.

Wykszta cenie i kwalifikacje:

1993-1995 Studia podyplomowe z zakresu Zarzadzania Systemami Przemys owymi w Szkole Francuskiej we 
Wroc awiu [Francuska wersja studiów MBA]
1986-1992 Politechnika Wroc awska wydzia  Elektroniki – tytu  Magister In ynier

Przebieg kariery zawodowej:

od IV.2018 – Wiceprezes  ZPC Otmuchów S.A.
III.2018 – obecnie : ZPC Otmuchów - Dyrektor Operacyjny
- odpowiedzialno  : 4 zak ady produkcyjne [produkcja, jako , technologia, utrzymanie ruchu, zaopatrzenie, 
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RB 14 2019ZPC OTMUCHÓW S.A.- odpowiedzialno  : 4 zak ady produkcyjne [produkcja, jako , technologia, utrzymanie ruchu, zaopatrzenie, 
planowanie produkcji, logistyka, BHP], inwestycje, ochrona rodowiska, IT, logistyka,

II.2015 - XII.2017 : Adamed Pharma - Dyrektor cucha Dostaw
- odpowiedzialno  : planowanie dostaw produktów importowanych i produkcji, magazynowanie i transport 
[w asny & firma zewn trzna], obs uga klienta, zaopatrzenie w materia y do produkcji, pó produkty i wyroby gotowe, 
proces S&OP

IV.2014 - XII.2014 : Lotte Wedel - Kierownik cucha Dostaw
- odpowiedzialno  : planowanie sprzeda y i produkcji, dystrybucja wyrobów gotowych, zakupy, obs uga klienta, 
logistyka materia ów do produkcji, produkcja w fabryce w Warszawie [produkcja, jako , utrzymanie ruchu, BHP, 
ochrona rodowiska, inwestycje]

III.2012 - III.2014 : Lotte Wedel - Kierownik Logistyki - odpowiedzialno  : planowanie sprzeda y i produkcji, 
dystrybucja wyrobów gotowych, zakupy, obs uga klienta, logistyka materia ów do produkcji

IX.2010 - II.2012 : Lotte Wedel - Kierownik Planowania Dostaw
- odpowiedzialno  : planowanie produkcji dla produktów z Polski i importowanych, cz onek zespo u 
przygotowuj cego projekt budowy nowej fabryki Lotte w Polsce odpowiedzialny za logistyk  i produkcj

IX.2009 - VIII.2010 : Cadbury Wedel - Kierownik Planowania Dostaw Czekolada &
Cukierki dla Polski i Rumunii
- odpowiedzialno  : planowanie dostaw kategorii wyrobów czekoladowych i cukierków dla Polski, Rumunii i 
rynków eksportowych [3 fabryki], wdra anie narz dzia do planowania produkcji - APO

VI .2006 - VIII.2009: Cadbury Wedel - Dyrektor Logistyki i Obs ugi Klienta Polska
- odpowiedzialno  : planowanie dostaw i produkcji [3 fabryki], dystrybucja wyrobów gotowych, magazynowanie, 
koprodukcja, logistyka wewn trzna, logistyka materia ów do produkcji, obs uga klienta, S&OP

IV.2004 - V.2006 Cadbury Wedel - Kierownik cucha Dostaw - odpowiedzialno  : planowanie dostaw i 
produkcji [2 fabryki], logistyka materia ów do produkcji

X.1998 - III.2004 Imperial Tobacco Poland - Dyrektor Logistyki - odpowiedzialno  : planowanie dostaw i produkcji 
[2 fabryki], logistyka wewn trzna, logistyka materia ów do produkcji, dystrybucja krajowa [9 magazynów], zakupy 
surowców, opakowa  i inwestycji

V.1997 - X.1998 Cadbury Poland - Kierownik Logistyki - odpowiedzialno  : planowanie dostaw i produkcji [1 
fabryka], logistyka wewn trzna, magazynowanie, dystrybucja, logistyka materia ów do produkcji

X.1995 - IV.1997 : Cadbury Poland - Asystent Dzia u Logistyka/Zakupy

VI - VIII.1995: Thomson Lamina w Piasecznie - In ynier projektowy

1992 - 1995: Centrum Naukowo Techniczne Automatyki Przemys owej we Wroc awiu - In ynier projektowy

Wykszta cenie i kwalifikacje:

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu  na specjalno ci Inwestycje Kapita owe i Strategie Finansowe 
Przedsi biorstw, posiada prawo do u ywania tytu u CFA. 

Liczne kursy i szkolenia (Polska, Wielka Brytania) z zakresu: analizy finansowej, fuzji i przej , wyceny, negocjacji, 
prawa cywilnego i korporacyjnego.

TARCZYNSKI S.A.    
2016 - pa dziernik 2019 Zatrudniony jako cz onek rady nadzorczej, Wiceprezes Zarz du odpowiedzialny za finanse 
i rozwój oraz ostatnio jako doradca Prezesa Zarz du.

IBD-Conor Sp. z o.o.    
Od roku 2009 zaanga owany w dzia alno  doradcz  jako Partner Zarz dzaj cy w spó ce IBD Conor, która 
wspiera firmy w restrukturyzacji operacyjnej, finansowej i w cicielskiej. Wspó pracowa  tutaj z firmami z bran  
spo ywczej, telekomunikacyjnej, odzie owej czy gastronomicznej.

BBI Capital oraz BBI Seed
2010-2011 Wiceprezes Zarz du

MISPOL Suwa ki/Bia ystok     
2005-2009  Prezes Zarz du - spó ki produkuj cej karm  dla zwierz t domowych, dania gotowe, konserwy mi sne 
i pasztety.
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Fundusz Kapita owy HALS
2001-2004 Zwi zany z Funduszem Kapita owym HALS, który inwestowa  g ównie w bran y spo ywczej, najpierw 
jako Konsultant British Know How Fund, a nast pnie Dyrektor Inwestycyjny

Pan Marek Pi tkowski by  tak e zatrudniony jako prezes zarz du w Agrovita sp. z o.o., dyrektor inwestycyjny w 
funduszu MCI Management oraz jako analityk w PTE Natinale Nederlanden, a ponadto zasiada  te  w radach 
nadzorczych wielu spó ek.

Wykszta cenie i kwalifikacje:

Absolwent Szko y G ównej Handlowej [Finanse i Bankowo ]. Posiada tytu  CFA.

Przebieg kariery zawodowej:

wrzesie  2017 – czerwiec 2018 – Wiceprezes Zarz du Emitenta
pa dziernik 2016 – wrzesie  2017 – Prezes Zarz du Emitenta
2015 – obecnie – Warsaw Equity Group – Cz onek Zarz du
2011 – 2015 – Warsaw Equity Group – Dyrektor Inwestycyjny
2009 – 2011 – Warsaw Equity Group – Mened er Inwestycyjny
2006 – 2009 – Trigon Group – Analityk

Obecnie Pan Przemys aw Danowski sprawuje nast puj ce funkcje w organach nadzorczych spó ek:
2015 – obecnie – Baltchem S.A – Cz onek Rady Nadzorczej
2015 – obecnie – Gozamet S.A. – Cz onek Rady Nadzorczej
2012 – obecnie – Artifex Mundi S.A. – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej
2011 – obecnie – Vigo System S.A. – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej

Pan Przemys aw Danowski sprawowa  równie  nast puj ce funkcje w organach nadzorczych m.in. wskazanych 
poni ej spó ek:
2015 – listopad 2016 – ZPC Otmuchów S.A. – Cz onek Rady Nadzorczej, przy czym w okresie wrzesie  – listopad 
2016 roku Cz onek Rady Nadzorczej delegowany do pe nienia funkcji Prezesa Zarz du ZPC Otmuchów S.A.,
2015 – 2016 – Zmorph sp. z o.o. – Cz onek Rady Nadzorczej
2011 – 2012 – WEH Inwestycje S.A. – Cz onek Rady Nadzorczej
2012 – 2012 – Polski Fundusz Hipoteczny S.A. – Cz onek Rady Nadzorczej
2011 – 2013 – Iplex S.A. – Cz onek Rady Nadzorczej

Zgodnie ze z onymi o wiadczeniami ww. osoby nie prowadz  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 cz onek 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 4 i 5 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bie cych i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych […].

ZAK ADY PRZEMYS U CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓ KA AKCYJNA
(pe na nazwa emi tenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A. Spo ywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

48-385 Otmuchów
(kod pocztowy) (miejscowo )

Nyska 21
(ulica) (numer)

(77)401 72 00 (77)435 64 14
(telefon) (fax)

gpw@zpcotmuchow.com.pl www.grupaotmuchow.pl
(e-mail) (www)

7530012546 531258977

(NIP) (REGON)
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-14 BOGUS AW SZLADEWSKI PREZES ZARZ DU Bogus aw Szladewski
2019-10-14 JAROS AW KREDOSZY SKI WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kredoszy ski
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