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Raport bieżący ESPI  

 

Spółka:    SARE S.A. 

Numer:    33/2019 

Data:    10-06-2019 

 

Tytuł: Powołanie Członka Zarządu  

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 

10.06.2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 10.06.2019 r., na Członka Zarządu 

SARE S.A., Pana Wiktora Mazura.  

Pan Wiktor Mazur, jako nowy Członek Zarządu SARE S.A., odpowiedzialny będzie za politykę produktową 

w Grupie Kapitałowej SARE, w tym wsparcie innowacyjności i integralności całej oferty usług Grupy. 

Informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk Pana Wiktora 

Mazura stanowią załącznik do niniejszego raportu. 

 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Osoby reprezentujące spółkę: Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu 
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Załącznik 1. 

Wiktor Mazur – Członek Zarządu SARE S.A. 

 

1. Imię i nazwisko 

Wiktor Mazur 

2. Data powołania 

10.06.2019 r. 

3. Funkcja powierzona w SARE S.A. 

Członek Zarządu 

4. Wykształcenie  

1998 – 2002 – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, specjalizacja Ekonomika Przedsiębiorstw 

 

5. Zajmowane wcześniej stanowiska oraz funkcje pełnione w organach zarządczych  

i nadzorczych 

 

2017 – obecnie – Sales Intelligence S.A. - Wiceprezes Zarządu 

 

2010 – obecnie - UXPin - współtwórca / założyciel  

 

2015 – 2017 – Nokaut sp. z o. o. – Wiceprezes Zarządu 

 

2007 – 2015 – Nokaut sp. z o.o. - główny analityk oraz manager produktu 

 

2004 – 2007 – Implix sp. z o.o. (obecnie GetResponse) - lider zespołu ds. produktów wideo oraz VoIP 

 

 

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Wiktor Mazur: 

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,   

- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,   

- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,   

- 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,   

- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec 

Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,   

- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

https://www.linkedin.com/company/2653454/
https://www.linkedin.com/company/2653454/
https://www.linkedin.com/company/1519/
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