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Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła
uchwałę o odwołaniu z dniem 31 grudnia 2017 roku Pana Adama Olżyńskiego - Członka Zarządu,
Dyrektora Sprzedaży i Rozwoju z funkcji w Zarządzie Spółki. Pan Adam Olżyński będzie kontynuował
współpracę ze Spółką w dotychczasowym obszarze sprzedaży i rozwoju pełniąc funkcję prokurenta
Spółki.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 stycznia 2018 roku Pana
Michała Skowrona do Zarządu Spółki i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
odpowiedzialnego za wspólne, z innymi Członkami Zarządu, prowadzenie spraw Spółki.
Pan Michał Skowron od listopada 2017 r. jest Dyrektorem Departamentu Generalnego Wykonawstwa
Spółki współodpowiedzialnym za zarządzanie departamentem, a w szczególności za organizowanie,
kierowanie i nadzorowanie procesów oraz zdarzeń gospodarczych w nim realizowanych.
Pan Michał Skowron jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
Ukończył również podyplomowe studia w VLERICK Business School w Belgii w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwem oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi w organizacji. Przez ostatnie ponad dziesięć lat związany był z firmami belgijskiej grupy Etex
Group N.V., w których zatrudniony był początkowo jako Project Manager, a następnie jako Dyrektor
Działu Prawnego, Kadr oraz BHPiOŚ. Od roku 2009 sprawował tam funkcję Prokurenta, a od 2013 roku
Członka Zarządu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu działem back office, w
szczególności w zakresie prowadzenia procesów personalnych i płacowych również jako zarządzający
Centrum Usług Wspólnych oraz w nadzorze prawnym nad obszarami związanymi z prawidłowym
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Wcześniej odpowiedzialny był za sprzedaż w Fabryce Wyrobów
Ceramicznych „Przysieka Stara” Bogusław Skowron oraz Przedsiębiorstwie Wielobranżowym InterKerams Sp. z o.o. Ukończył wiele szkoleń w zakresie zarządzania, HR-u, budowania wartości organizacji
i jej kadry kierowniczej.
Pan Michał Skowron nie prowadzi 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 Michał Skowron nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.

