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Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 28 maja 2018 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki postanowiło, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie w dalszym ciągu z 5
osób, a także powołało członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Wojciecha Sobczaka.
Informacje o Panu Wojciechu Sobczaku:
Wykształcenie:
1985 – 1990 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Magister Nauk Społecznych
Doświadczenie zawodowe:
2017 - obecnie Prezes Zarządu Netwise SA - Kierowanie spółką publiczną. Kreowanie i realizacja
strategii spółki.
2010 – 2017 Doradca Wentworth tech sp. z o.o. - Strategiczne doradztwo dla grupy kapitałowej
Wentworth zakresie: restrukturyzacji finansowania, restrukturyzacji kapitałowej, przy transakcjach
M&A oraz SPO.
2014- 2015 Członek Zarządu Destylacje Polskie sp. z o.o. - Przygotowanie spółki do procesu sprzedaży
i ewentualnego procesu IPO.
2012 – 2014 Wiceprezes, Dyrektor Finansowy SKOTAN SA - kreowanie i wdrażanie strategii spółki,
zarządzanie finansami spółki, finansowanie i realizacja projektów badawczo - rozwojowych
dofinansowanych ze środków UE, przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych, relacje
inwestorskie.
2008 – 2010 Prezes, Wiceprezes SUWARY SA - przygotowanie i wdrażanie strategii krótko i długo
terminowej firmy, zarządzanie operacyjne, zarządzanie finansami spółki oraz pionem handlowym i
zaopatrzenia, przygotowanie i nadzór nad projektami inwestycyjnymi w tym projektem budowy
zakładu na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, relacje inwestorskie, przygotowanie spółki
do sprzedaży inwestorowi branżowemu.
2007 – 2008 Prezes NFI KREZUS SA - Zarządzanie spółką, kreowanie i wdrażanie strategii inwestycyjnej,
zarządzanie portfelem inwestycyjnym, nadzór korporacyjny nad spółkami portfelowymi, relacje
inwestorskie.
1990 – 2007 Od maklera papierów wartościowych do doradcy Dyrektora Bankowego Domu
Maklerskiego PKO BP SA. - Tworzenie sieci i procedur biura maklerskiego, pozyskiwanie i współpraca z
kluczowymi klientami biura, współpraca z departamentami banku w szczególności z pionu
korporacyjnego i strukturalnego finansowania, doradztwo strategiczne kluczowym klientom biura w
zakresie strategii na rynku kapitałowym w tym transakcji IPO i SPO. Organizowanie i koordynowanie
transakcji na rynku pierwotnym.

2007 – obecnie Doradca przy projektach inwestycyjnych. Doradztwo strategiczne dla Zarządów w
zakresie przejęć: Piolifolia sp z o.o., TZMO SA przejęcie Pollena Ewa SA, Brugmann Polska SA - IPO,
Masterpress, SA - przygotowanie do procesu IPO.
2001 – obecnie Członek i przewodniczący w Radach Nadzorczych w tym spółek publicznych - Członek
EC Będzin SA (2017 - obecnie), przewodniczący (2001¬2012) Skotan SA, przewodniczący (2010-2013)
Makrum SA (Immobile SA), przewodniczący (2001-2007) Alchemia SA, członek rady: Prortektor SA
(2010 -2011 i 2017- obecnie), członek rady Braster SA (2014 - 2015) i Sfinks SA (2015 - 2016).
2006 – 2007 Regionalny Oddział Korporacyjny PKO BP SA - Specjalista ds. klientów strategicznych.
Doradztwo klientom w zakresie finansowania działalności gospodarczej oraz transakcji kapitałowych.
Pan Wojciech Sobczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności wykonywanej w Dekpol S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do
Dekpol S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej do Dekpol S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

