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Treść raportu: 

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości 

informację, iż w dniu 12 stycznia 2017 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.  

Uchwałą Walnego Zgromadzenia SARE S.A. z dnia 12 stycznia 2017 r. odwołano Pana Jerzego Śliwę z 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie, uchwałą Walnego Zgromadzenia 

powołano na Członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Stańczaka. Obecnie w skład Rady Nadzorczej 

Emitenta wchodzą: Dorota Szlachetko-Reiter, Ewa Bałdyga, Krzysztof Kaczmarczyk, Wojciech Mróz, 

Tomasz Pruszczyński, Włodzimierz Stańczak i Krzysztof Wiśniewski.   

 

Zgodnie z oświadczeniem Włodzimierz Stańczak: 

 

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 

członek jej organu; 

– nie występuje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; 

– w okresie ostatnich pięciu lat nie orzeczono względem niego żadnych prawomocnych wyroków 

związanych z przestępstwami oszustwa; 

– w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających i 

nadzorczych oraz osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które postawione zostały w 

stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji; 

– w okresie ostatnich pięciu lat nie był oficjalnie oskarżony i nie poniósł żadnych sankcji ze strony 

organów ustawowych lub regulacyjnych, w tym uznanych organizacji zawodowych oraz nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek przedsiębiorstwa; 

– nie był pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Zarządu, reprezentanta lub pełnomocnika w 

spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byli 

skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII 

Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych. 

Życiorys Pana Włodzimierza Stańczaka zostanie podany do wiadomości publicznej niezwłocznie po jego 

otrzymaniu od nowego Członka Rady Nadzorczej.  

 

 



 

 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu 

 

 


