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Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21.02.2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o
odwołaniu z dniem 28.02.2017 roku Pana Rafała Glazy z funkcji członka Zarządu Spółki oraz powołaniu
z dniem 01.03.2017 r. na członka Zarządu Spółki Pana Sebastiana Barandziaka.
Zmiana w składzie Zarządu związana jest ze zmianą zasad zarządzania Spółką, której celem jest
wprowadzenie systemu zarządzania dopasowanego do zwiększającej się skali działalności Spółki i jej
poszczególnych segmentów, rozbudowywanej struktury, jak też dalszych planów rozwojowych.
Po zmianie w skład Zarządu Spółki wchodzą następujące osoby:
- akcjonariusz większościowy - Mariusz Tuchlin - Prezes Zarządu
- Dyrektor Finansowy - Rafał Dietrich - Członek Zarządu
- Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju - Adam Olżyński - Członek Zarządu
oraz osoby kierujące poszczególnymi segmentami:
- Generalne Wykonawstwo - Krzysztof Łukowski - Wiceprezes Zarządu
- Działalność Deweloperska - Sebastian Barandziak - Członek Zarządu
- Produkcja Stalowa - Andrzej Kuchtyk - Członek Zarządu
Zmiana zasad zarządzania Spółką ma na celu poprawę procesów nadzorczych i kontrolnych, jak również
poprawę przepływu informacji. Nowa struktura zarządzania może w przyszłości umożliwić ewentualne
wydzielenie poszczególnych segmentów działalności Spółki jako Zorganizowanych Części
Przedsiębiorstwa i podział Spółki, przy czym na chwilę obecną żadne wiążące decyzje w tym zakresie
nie zostały podjęte, a Zarząd Spółki rozważa różne warianty działalności i dalszego rozwoju Spółki w
przyszłości.
Informacje na temat Pana Sebastiana Barandziaka
Wiek: 39 lat
Wykształcenie:
10.1997 – 02.2001

Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Marketingu. Tytuł: Licencjat.

Przebieg pracy zawodowej:
10.2013 – do chwili obecnej

Działalność gospodarcza w zakresie doradztwa ekonomicznofinansowego, sprzedaży, zarządzania przedsiębiorstwami i
marketingu (m.in. na rzecz Dekpol S.A.)

08.2005 – do chwili obecnej

Eco-Armatura II sp. z o.o. Prezes Zarządu

02.2011 –04.2013

Eco-Armatura Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor
Finansowy/ Prokurent

Pan Sebastian Barandziak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do
Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Ponadto, Pan Sebastian Barandziak nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

