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Tytuł: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta 

 

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".  

Treść raportu:   

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej 

wiadomości informację, iż w dniu 18 listopada 2015 r., w związku z rezygnacją z funkcji członka Rady 

Nadzorczej, Pana Wiesława Łatały, Rada Nadzorcza na mocy uchwały nr 19/2015 dokooptowała na 

stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kaczmarczyka. W związku z powyższym, w 

chwili obecnej w skład Rady Nadzorczej SARE SA wchodzą: Pan Krzysztof Wiśniewski, Pan Jerzy Śliwa, 

Pan Damian Rutkowski, Pan Przemysław Marcol, Pani Dorota Szlachetko-Reiter , Pani Ewa Bałdyga 

oraz Pan Krzysztof Kaczmarczyk. 

Pan Krzysztof Kaczmarczyk posiada wykształcenie wyższe. W 2011 r. ukończył studia w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Krzysztof Kaczmarczyk rozpoczynał karierę zawodową w 

Deutsche Morgan Greenfell, gdzie w 2002 r. pracował na stanowisku asystenta analityka. W latach 

2002–2007 pracował jako analityk rynku akcji – regionu Europy Środkowo-Wschodniej w spółce DB 

Securities S.A. W latach 2008–2010 związany z Grupa TP S.A., w której początkowo pracował jako 

doradca prezesa zarządu ds. strategii, a następnie dyrektora pionu strategii i rozwoju biznesu, 

dyrektora departamentu projektów kluczowych. W latach 2010–2011 był wiceprezesem zarządu 

odpowiedzialnym za sektor mediów oraz metali w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 

Szwajcarskim Banku Inwestycyjnym Credit Suisse. W latach 2012–1014 Pan Krzysztof Kaczmarczyk 

pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A. Od 2014 r. jest właścicielem 

spółki Kaczmarczyk sp.j.  

Ponadto Pan Krzysztof Kaczmarczyk pełni obecnie funkcje członka Rady Nadzorczej w następujących 

podmiotach: 



 
 

 

INPOST SA, POLIMEX MOSTOSTAL SA , GRUPA DUON SA, MAGELLAN SA, ROBYG SA. 

 

Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie był skazany jakimkolwiek prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego, w okresie ostatnich pięciu lat. Pan Krzysztof 

Kaczmarczyk nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane 

przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat. 

 

Emitent również podaje do wiadomości, iż Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie prowadzi działalności, która 

jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej i osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Ponadto, Emitent udziela informacji, iż Pan Krzysztof 

Kaczmarczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu 

 

 


