BRASTER S.A.
Numer 15/2015
Tytuł: Zmiana w składzie Zarządu BRASTER S.A.
Treść:
Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”, „BRASTER S.A.”) informuje, że w
dniu 12 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 12
lutego 2015 r. w skład Zarządu Spółki Pana Konrada Kowalczuka na stanowisko Członka Zarządu.
W wyniku wyżej wspomnianej zmiany, od dnia 11 lutego 2015 r. skład Zarządu Emitenta przedstawia
się następująco:




Marcin Halicki – Prezes Zarządu
Henryk Jaremek – Wiceprezes Zarządu
Konrad Kowalczuk – Członek Zarządu

Pan Konrad Kowalczuk został powołany na 3-letnią kadencję, wspólną z pozostałymi członkami
Zarządu - Panem Marcinem Halickim (powołanym na obecną kadencję w dniu 17 października 2014
r.) oraz Panem Henrykiem Jaremkiem (powołanym na obecną kadencję w dniu 23 czerwca 2014r.)
Pan Konrad Kowalczuk karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Polsko-Amerykańskim Banku
Hipotecznym jako Analityk, a następnie w latach 1997-2002 pracował w KP Konsorcjum w firmie
zarządzającej funduszami inwestycyjnymi Octava NFI i NFI Piast na stanowiskach Analityka
finansowego, Kierownika Portfela Mniejszościowego i Dyrektora Inwestycyjnego. Odpowiadał za
nadzór nad spółkami portfelowymi z różnych sektorów, ich restrukturyzację i rozwój. W latach 20022003 był Menedżerem Inwestycyjnym w Raiffeisen Private Equity Management, gdzie zajmował się
poszukiwaniem nowych inwestycji, a w latach 2003-2004 Menedżerem Inwestycyjnym w butiku
inwestycyjnym Vivigo Consulting. Od 2004 do 2008 roku był Dyrektorem Inwestycyjnym w
Europejskim Centrum Przedsiębiorczości. W latach 2008-2011 był Wiceprezesem Zarządu i
Dyrektorem Finansowym w informatycznej firmie notowanej na GPW: Arcus S.A. oraz jej spółce
zależnej T-Matic Systems Sp. z o.o.
Pan Konrad Kowalczuk nie wykonuje, poza BRASTER S.A. działalności, która miałaby istotne
znaczenie dla BRASTER S.A.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Konrad Kowalczuk:
 nie był skazany za przestępstwo oszustwa;
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Konrad Kowalczuk nie pełnił funkcji członka organu
zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w których miały miejsce przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacyjnego.
Pan Konrad Kowalczuk nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do
działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani
członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej.
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Pan Konrad Kowalczuk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na
podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie z punktem Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect, udostępniony przez
Członka Zarządu BRASTER S.A. życiorys zawodowy, będzie zamieszczony na stronie internetowej
Spółki.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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