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Tre

raportu:

Zarz d ZETKAMA S.A., na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporz dzenia Ministra Finansów
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.) informuje, e w dniu 30 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do
Zarz du Spółki Pana Kazimierza Przełomskiego i powierzyła mu funkcj Członka Zarz du.
Uchwała o powołaniu Pana Kazimierza Przełomskiego do Zarz du weszła w ycie w dniu 30
marca 2016 roku.
Wykształcenie
Pan Kazimierz Przełomski jest absolwentem Uniwersytetu Londy skiego, gdzie uzyskał tytuł
magistra ekonomii oraz absolwentem studiów podyplomowych (kierunek ekonomii rozwoju)
Uniwersytetu Północnego Londynu. Uko czył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne, min. z
zakresu finansowania projektów, zarz dzania finansami, rachunkowo ci finansowej (IFRS /
MSSF), zarz dzania strategicznego, wprowadzenia i funkcjonowania spółki na Giełdzie
Papierów Warto ciowych.
Do wiadczenie zawodowe:
W 1990 roku Pan Kazimierz Przełomski rozpocz ł prac w KPMG Londyn w dziale usług
strategicznych. Od 1992 roku do pocz tku 2000 roku pracował w londy skim oddziale
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) specjalizuj c si w finansowaniu i
wdra aniu projektów infrastrukturalnych. Projekty realizowane w EBOR obejmowały
głownie Polsk , Rosj , Kazachstan, Białoru , jak równie Kraje Nadbałtyckie, Gruzj 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 Zarz du i Dyrektor Finansowy,
Ciech S.A. (2002-2008) jako Dyrektor Finansowy, a nast pnie Członek Zarz du, Selena FM
S.A. (2009-2015) jako Wiceprezes Zarz du i Dyrektor Finansowy. W roli Dyrektora
Finansowego był odpowiedzialny za tworzenie strategii finansowych oraz bie ce
zarz dzanie finansami spółek i grup kapitałowych. Podejmował si licznych projektów
maj cych na celu wzrost warto ci 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 mi dzynarodowego rozwoju Grupy
w procesie pozyskania nowych podmiotów, wej ciu na nowe rynki i rozwoju produktowego.

Pan Kazimierz Przełomski posiada do wiadczenie bran owe w przemy le ci kim –
stalowym, górniczym i chemicznym, infrastrukturze kolejowej, drogowej i portowej, chemii
materiałów budowlanych, przemy le cz ci motoryzacyjnych, bankowo ci inwestycyjnej,
doradztwie strategicznym oraz transakcyjnym.
Pan Kazimierz Przełomski doł czył do Grupy Zetkama w roli dyrektora finansowego od 1
lipca 2015.
Pan Kazimierz Przełomski nie prowadzi działalno ci 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 tak e nie jest wpisany do Rejestru Dłu ników Niewypłacalnych prowadzonego na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym.
O wiadczenia zło one przez Pana Kazimierza Przełomskiego stanowi
niniejszego raportu.
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