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Temat: Powołanie Pana Michała Zawiszy do Rady Nadzorczej.
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 Michała Zawisz .
Wykształcenie:
Michał Zawisza jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim
oraz Pa stwowej Szkoły Muzycznej II stp. w Łodzi. Uko czył wiele kursów i szkole z
zakresu finansów, strategii, doradztwa inwestycyjnego, zintegrowanych systemów
informatycznych oraz zarz dzania.
Do wiadczenie zawodowe:
Pracował w PBG Bank S.A. w Łodzi w Departamencie Skarbu (dealer walutowy) i Grupie
Zarz dzaj cej ŁÓD Sp. z o.o., Grupie PBG Bank (inwestycje private equity). Nast pnie był
odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarz dzanie płynno ci Grupy Próchnik S.A. W
latach 1999-2001 pełnił funkcj Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju w ZWOLTEX S.A. w
Zdu skiej Woli, gdzie odpowiadał za restrukturyzacj spółki i projekty strategiczne.
Od 2001 roku współzało yciel i wiceprezes AVALLON Sp. z o.o., uczestnik i doradca w
transakcjach lewarowanych i wykupów mened erskich, członek Klubu MBI&MBO, a tak e
współorganizator konferencji "Wykupy Mened erskie i Transakcje Lewarowane w Polsce".
Członek Komitetu Inwestycyjnego i partner w firmie zarz dzaj cej funduszami private
equity: AVALLON MBO FUND I i AVALLON MBO FUND II.
Michał Zawisza jest Członkiem Rad Nadzorczych w AVALLON MBO S.A. w Łodzi, FITEN
S.A. w Katowicach, ZETKAMA S.A. w cinawce redniej, RUBENA UNIA S.A. w
ywcu. ARMAK sp. z o.o. w Sosnowcu, MCS sp. z o.o. w orach, TECHMADEX S.A. w
Warszawie, ORE S.A. w Warszawie, CEKO S.A w Goliszewie, KU NIA POLSKA S.A. w
Skoczowie oraz MASTERFORM Grupa Zetkama sp. z o.o. w wiebodzicach.

Michał Zawisza nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej w stosunku do Spółki ZETKAMA
S.A. jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej w stosunku do
ZETKAMA S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłu ników Niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym.
O wiadczenia zło one przez Pana Michała Zawisz stanowi zał cznik do raportu.

