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Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
Tre

raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
warto ciowych oraz warunków uznawania za równowa ne informacji wymaganych
przepisami prawa pa stwa nieb d cego pa stwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133
z pó n. zm.) Zarz d ZETKAMA S.A. z siedzib w cinawce redniej informuje, e w dniu
21 kwietnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. powołało do
Rady Nadzorczej Spółki Pana Zygmunta Mro ka.
Pan Zygmunt Mro ek posiada wykształcenie wy sze techniczne, uko czył studia na wydziale
mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.
Pan Zygmunt Mro ek prac zawodow rozpocz ł w Zakładzie Urz dze Przemysłowych w
Nysie i w Fabryce Armatur Głuchołazy. W latach 1991 - 2001 pełnił funkcj Prezesa Zarz du
ZETKAMY Fabryki Armatury Przemysłowej Spółki Akcyjnej. Od 1975 roku był dyrektorem
Kłodzkiej Fabryki Urz dze Technicznych(K.F.U.T.). Podczas ponad 20 lat zarz dzania
fabryk , z sukcesem inicjował i nadzorował procesy działalno ci bie cej i przekształce
własno ciowych. W 1979 roku podj ł decyzj o rozdzieleniu zakładu produkcji armatury i
odlewni eliwa, przenosz c t drug do cinawki redniej, co umo liwiło zwi kszenie mocy
produkcyjnych zakładu. W 1991 roku kierowana przez pana Zygmunta Mro ka spółka z
pa stwowego przedsi biorstwa przekształciła si w spółk pracownicz . Współpracował z
załog , identyfikuj c potrzeb dalszego rozwoju, w wyniku uzgodnionego wspólnie
stanowiska w 1998 roku zarz dzana przez niego Spółka zadecydowała o wprowadzeniu do
fabryki inwestora finansowego. Pozyskany kapitał przyczynił si do dalszego rozwoju spółki
m.in. zmodernizowano odlewni
eliwa w 2001 roku. Od 2001 jest członkiem Rady
Nadzorczej Spółki ZETKAMA.
Pan Zygmunt Mro ek nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej w stosunku do Spółki
ZETKAMA S.A. jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej w stosunku
do ZETKAMA SA oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłu ników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym.
O wiadczenia zło one przez Pana Zygmunta Mro ka stanowi zał cznik do raportu.

