
Aneks nr 2 
do Memorandum informacyjnego spółki Zetkama S.A. 
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 

w dniu 11 marca 2016 r. 
 

Niniejszy aneks do Memorandum informacyjnego spółki Zetkama S.A. został sporządzony w związku z 

powołaniem przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 30 marca 2016 r. Pana Kazimierza Przełomskiego w 

skład Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Terminy pisane wielką literą w niniejszym 

dokumencie mają znaczenie nadane im w Memorandum informacyjnym Emitenta. 

Zmianie ulegają następujące zapisy Memorandum informacyjnego Zetkama S.A 

Aktualizacja 1 

Strona 102, punkt 7.1. rozdziału VII Memorandum „Informacje o osobach zarządzających i 
nadzorujących przedsiębiorstwo emitenta”” dodaje się następujące informacje: 

 

„Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 30 marca 2016 r. powołała nowego członka Zarządu w osobie Pana 
Kazimierza Przełomskiego. 
 

Tabela: Członkowie Zarządu 

  

W skład Zarządu wchodzi trzech członków: 

Imię i nazwisko Wiek Stanowisko Początek obecnej kadencji Koniec obecnej kadencji 

Leszek Jurasz 54 Prezes Zarządu 08.06.2015 r. 08.06.2020 r. 

Jerzy Kożuch 55 Wiceprezes Zarządu 
 

08.06.2015 r. 
 

08.06.2020 r. 

Kazimierz 
Przełomski 

53 Członek Zarządu  30.03.2016 r.  08.06.2020 r.   

 
Aktualizacja 2 

Strona 102, punkt 7.1. rozdziału VI Memorandum „Informacje o osobach zarządzających i 
nadzorujących przedsiębiorstwo emitenta”” dodaje się informacje na temat życiorysu członka 
Zarządu Pana Kazimierza Przełomskiego: 

 

Kazimierz Przełomski – Członek Zarządu 

Pan Kazimierz Przełomski dołączył do Grupy Zetkama w roli dyrektora finansowego od 1 lipca 2015. 
Od 30.03.2016r. pełni funkcję członka Zarządu. 

Pan Kazimierz Przełomski jest absolwentem Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra 
ekonomii oraz absolwentem studiów podyplomowych (kierunek ekonomii rozwoju) Uniwersytetu 
Północnego Londynu. Ukończył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne, min. z zakresu finansowania 
projektów, zarządzania finansami, rachunkowości finansowej (IFRS / MSSF), zarządzania 
strategicznego, wprowadzenia i funkcjonowania spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

W 1990 roku Pan Kazimierz Przełomski rozpoczął prac w KPMG Londyn w dziale usług strategicznych. 
Od 1992 roku do początku 2000 roku pracował w londyńskim oddziale Europejskiego Banku 



Odbudowy i Rozwoju (EBOR) specjalizując się w finansowaniu i wdrażaniu projektów 
infrastrukturalnych. Projekty realizowane w EBOR obejmowały głownie Polsk, Rosji, Kazachstan, 
Białorusi, jak równie Kraje Nadbałtyckie, Gruzji i Ukrain. Od 2000 roku Pan Kazimierz Przełomski 
pracował w Polsce w roli dyrektora finansowego dla spółek giełdowych: Stalexport S.A. (2000-2001) 
jako Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, Ciech S.A. (2002-2008) jako Dyrektor Finansowy, a 
następnie Członek Zarządu, Selena FM S.A. (2009-2015) jako Wiceprezes Zarządu i Dyrektor 
Finansowy. W roli Dyrektora Finansowego był odpowiedzialny za tworzenie strategii finansowych 
oraz bieżące zarzadzanie finansami spółek i grup kapitałowych.  Podejmował si licznych projektów 
mających na celu wzrost wartości spółki, min. przygotowanie i przeprowadzenie procesu IPO w Ciech 
S.A. i realizacji programu akwizycji i programów integracji nowo nabytych spółek. W Grupie Selena 
współuczestniczył w realizacji strategii międzynarodowego rozwoju Grupy w procesie pozyskania 
nowych podmiotów, wejściu na nowe rynki i rozwoju produktowego. 

Pan Kazimierz Przełomski posiada doświadczenie branżowe w przemyśle ciężkim – stalowym, 
górniczym i chemicznym, infrastrukturze kolejowej, drogowej i portowej, chemii materiałów 
budowlanych, przemyśle części motoryzacyjnych, bankowości inwestycyjnej, doradztwie 
strategicznym oraz transakcyjnym.  

Pan Kazimierz Przełomski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ZETKAMA 
S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie 
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany 
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

 

Aktualizacja 3 

Strona 105, punkt 7.1. rozdziału VI Memorandum „Informacje o osobach zarządzających i 
nadzorujących przedsiębiorstwo emitenta”” dodaje się następujące informacje: 

 

Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach (w okresie ostatnich 5 lat): 

Imię i 

nazwisko 

Podmiot Funkcja Czy funkcja jest 

pełniona na Datę 

Memorandum 

Kazimierz  
Przełomski 
 Selena FM S.A. Wiceprezes Zarządu  

Dyrektor Finansowy 

Nie 

 



OSOBY PODPISUJĄCE ANEKS  

 

Emitent  

Imię i nazwisko 
Funkcja / stanowisko 

sposób reprezentacji 
Data i podpis 

Leszek Jurasz  Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


