
 
 

 

Raport bieżący ESPI  

 

Spółka:    SARE S.A. 

Numer:    18/2019 

Data:    19-03-2019 

 

Tytuł: Powołanie Członka Rady Nadzorczej SARE S.A. 

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 

19.03.2019 r. otrzymał od akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego („Akcjonariusz”) oświadczenie,  

w którym Akcjonariusz, korzystając ze swojego uprawnienia osobistego, opisanego w §16 ust. 3 Statutu 

Spółki, powołał z dniem 19.03.2019 r. na Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Recka.  

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się w sposób następujący: 

- Dawid Sukacz, 

- Dariusz Górka, 

- Konrad Żaczek, 

- Rafał Plutecki, 

- Wojciech Mróz, 

- Michał Reck. 

 

Pozostałe informacje, w tym nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej 

stanowisk Pana Michała Recka, stanowią załącznik do niniejszego raportu.  

 

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

 

Osoby reprezentujące spółkę: Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu 



 
 

 

1. Imię i nazwisko 

Michał Reck 

2. Data powołania 

19.03.2019 r. 

3. Funkcja powierzona w SARE S.A. 

Członek Rady Nadzorczej 

4. Wykształcenie  

01.11.2013 – 29.02.2016 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, kierunek prawo, 

ukończone studia magisterskie, specjalizacja prawo ubezpieczeń.   

26.10.2007 – 30.09.2010 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, 

ukończone studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu.   

30.09.2001 – 22.06.2007 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek zarządzanie i marketing, 

ukończone studia magisterskie, dwie specjalizacje: marketing i zarządzanie oraz zarządzanie 

przedsiębiorstwem.   

5.  Zajmowane wcześniej stanowiska 

01.01.2017 - obecnie Aplikant Adwokacki przy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie    

01.03.2011 – obecnie Prawnik w Amesto Kancelaria Odszkodowań (www.amesto.pl); 

/odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa, szkody majątkowe i niemajątkowe; prawo ubezpieczeń  

01.08.2012 – 30.06.2014 Prawnik w DurajReck Kancelaria Adwokacka (www.durajreck.com); /wsparcie 

zespołu w ramach transakcji M&A oraz restrukturyzacji  

01.03.2009 – 28.02.2011 Kierownik Projektu w Virio Sp. z o.o. (www.virio.pl);  

18.06.2007 – 28.02.2009 Kierownik Projektu w CGB Sp. z o.o. (www.wyjątkowyprezent.pl) 

6. Pełnione funkcje w organach zarządczych innych spółek: 

05.2017-12.2017 – GW Farma sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

03.2016-11-2017 – Apteki Miejskie sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

08.2016-03-2017 – Rivio sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

02.2015-12.2016 – Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

08.2011-12.2016 – Amesto sp. z o.o – Prezes Zarządu 

10.2009-11.2016 – Virio sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

01.2013-08.2013 – Granter sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

09.2010-03.2013 – Bitspot sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Michał Reck: 

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,   

http://www.wyjątkowyprezent.pl/
http://www.wyjątkowyprezent.pl/


 
 

 

- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,   

- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,   

- nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd 

komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,   

- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec 

Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,   

- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.  


