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Tytuł:  Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. 

 

 

Treść raportu: 

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

informację, iż w dniu 7 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza powołała z dniem 10 czerwca 2016 r. na 

Prezesa Zarządu p. Dariusza Piekarskiego, pełniącego dotychczas funkcję Członka Zarządu oraz na 

Członka Zarządu p. Przemysława Marcol, będącego wcześniej Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Dariusz Piekarski 

Dariusz Piekarski w 1991 r. ukończył Politechnikę Częstochowską na kierunku budowa maszyn, o 

specjalizacji projektowanie procesów produkcyjnych, uzyskując tytuł magistra. W roku 2009 Dariusz 

Piekarski ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu 

marketingu internetowego.  

Dariusz Piekarski ukończył w 2010 roku kurs odpowiedzialności członków zarządów spółek, natomiast 

w 2011 roku w Instytucie Rozwoju Biznesu, kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych. 

Dariusz Piekarski ukończył również kursy „Fuzje i przejęcia”, „Zarządzanie przez cele” oraz „Zarządzanie 

przez ceny” a w 1997 r. kurs MBA na poziomie podstawowym w Wielkopolskiej Szkole Biznesu.  

Przebieg kariery zawodowej Dariusza Piekarskiego: 

2014 – nadal  Mr Target sp. z o.o. – Członek Zarządu, 

2009 – 2012   Izba Wydawców Prasy – Członek Zarządu,  

2007 – 2010 Wydawnictwo Infor Biznes sp. z o.o. – dyrektor zarządzający, Prezes Zarządu 

(od 08.2010 do 10.2010), 

2006 – 2007  Wydawnictwo Forum sp. z o.o. – dyrektor czasopism specjalistycznych, 

2005 – 2006 Bonnier Business Polska sp. z o.o. – dyrektor zarządzający ds. marketingu i 

reklamy, 



 

 

2000 – 2004  Dom Prasowy sp. z o.o. – dyrektor zarządzający, Prezes Zarządu, 

1999 – 2000  Wydawnictwo Axel Springer Polska – dyrektor kolportażu, 

1997 – 1998  Infopress sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

1992 – 1997  Kolporter S.A. – dyrektor pionu, członek Zarządu, 

1991 – 1992  Dolfamex sp. z o.o. - technolog 

 

Oprócz wyżej wymienionych, okresie ostatnich 5 lat Dariusz Piekarski pełnił następujące funkcje: 

- Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (2009 – 2010); 

- Aktywne Centrum Zdrowia „Zawidawie” Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (2009 – 2010). 

 

Przemysław Marcol 

Pan Przemysław Marcol jest absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach, na kierunku Prawo. W 2008 roku rozpoczął pracę jako prawnik spółki SARE sp. z o.o.  

z siedzibą w Rybniku,  wcześniej pierwsze kroki stawiał jako prawnik w spółce OS3 sp. z o.o.  Od roku 

2008 do dnia dzisiejszego zajmuje się obsługą prawną spółki Hostersi sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. 

Od roku 2009 do dnia dzisiejszego świadczy usługi prawne na rzecz spółki tuPolska sp. z o.o. Wraz  

z rozwojem spółki SARE sp. z o.o. zajmował się obsługą prawną kolejno tworzonych przez spółkę SARE 

sp. z o.o. spółek zależnych tj. INIS sp. z o.o., mr Target sp. z o.o. oraz Salelifter sp. z o.o. W roku 2013, 

po skończeniu aplikacji, zdał egzamin komorniczy. Od roku 2013 jest jednym z fundatorów Fundacji 

Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej, w której do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa 

Zarządu.  W latach 2011-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Hostersi Group 

S.A. Od roku 2010 zasiada w Radzie Nadzorczej spółki SARE S.A., w której w latach 2013/2014 pełnił 

funkcję Przewodniczącego. 

Pan Przemysław Marcol w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcję członka organów 

zarządzających lub nadzorczych oraz/lub był wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach: 

a) Fundacja FORCE – Prezes Zarządu – na chwilę obecną 

b) SARE SA – Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną 

c) Hostersi Group SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2011-2012 r. 

 

Zgodnie z oświadczeniami wybrani członkowie Zarządu: 

 

– nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członkowie organu spółki kapitałowej, bądź nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 

członkowie jej organu; 



 

 

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

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

związanych z przestępstwami oszustwa; 

– w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnili funkcji członków organów administracyjnych, zarządzających 

i nadzorczych oraz osób zarządzających wyższego szczebla w podmiotach, które postawione zostały w 

stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji; 

– w okresie ostatnich pięciu lat nie byli oficjalnie oskarżeni i nie ponieśli żadnych sankcji ze strony 

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

sądowego zakazu działania jako członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek przedsiębiorstwa; 

– nie byli pozbawieni przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, Zarządu, reprezentantów lub 

pełnomocników w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

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

 

Podstawa prawna:  

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

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu 

 

 


