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Tytuł:  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej 
wiadomości informację, iż w dniu 28 czerwca 2013 r., na mocy uchwały nr 61 Walnego Zgromadzenia 
spółki SARE S.A., na stanowisko Członka Rady Nadzorczej SARE S.A. powołana została Pani Bożena 
Głowacka. Zgodnie ze statutem spółki SARE S.A. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres 
wspólnej, trzyletniej kadencji. Pani Bożena Głowacka nie będzie pełniła żadnej dodatkowej funkcji w 
spółce SARE S.A. poza sprawowaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

W związku z powyższym, w chwili obecnej w skład Rady Nadzorczej SARE S.A. wchodzi: Pan 
Przemysław Marcol, Pani Anna Dawidowska, Pan Cezary Kaźmierczak Pan Robert Gwiazdowski oraz 
Pani Bożena Głowacka. 

Pani Bożena Głowacka: ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Prawa i 
Administracji, od 2007 jest radcą prawnym. Bożena Głowacka obecnie przyjęła funkcję operacyjną 
oraz odpowiedzialność za aspekty prawne w spółce inwestującej w rozwiązania informatyczne, 
Requent Limited, jednocześnie prowadzi własną Kancelarię Prawną. W poprzedniej firmie przez 
ponad 13 lat zajmowała się nadzorowaniem od strony prawnej prowadzonych działalności spółki 
Pramerica Życie TUiR, jako Dyrektor Działu Prawnego i Compilance. 

Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając kilkumiesięczny staż w  Nowym Yorku w Kancelarii 
Debevoise & Plimpton oraz w Prudential Insurance Company of America, w tej ostatniej prowadziła 
liczne projekty, prezentacje na tematy prawne oraz brała udział w konferencjach, jednocześnie 
wspierając dział prawny. 

Pani Głowacka w okresie ostatnich trzech lat sprawowała funkcję członka organów zarządzających 
lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach: 

a) Glob Polska Organizacja Odzysku SA z siedzibą w Warszawie - członek rady nadzorczej i 
akcjonariusz (na chwilę obecną), 

b) Oriac Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Prezes Zarządu (do końca kwietnia 2012 roku) 
wspólnik do czerwca 2012 roku, 

c) Fruity Tree Sp. z o.o. z siedzibą w Janowicach – wspólnik (na chwilę obecną) 



 
 
 
 
 

 

d) Requent Limited z siedzibą w Londynie – wspólnik.   

Pani Bożena Głowacka nie była skazana jakimkolwiek prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego, w okresie ostatnich pięciu lat.  

Pani Głowacka nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego, w jakimkolwiek 
podmiocie gospodarczym, w którym w okresie sprawowania przez nią w/w funkcji prowadzona była 
upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja. 

Emitent również podaje do wiadomości, iż Pani Bożena Głowacka 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 Pani Bożena Głowacka nie figuruje w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Dariusz Piekarski - Członek Zarządu 

 

  


