
Zmiany w składzie Rady 
Nadzorczej Rocca Spółka Akcyjna 
(PLROCCA00013)
04-09-2020 23:04:19 | Bieżący | EBI | 7/2020

Zarząd Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach („Spółka”) informuje, iż podczas 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 4 września 2020 r. 
odwołano ze składu Rady Nadzorczej Panią Violettę Lesiniewską-Piłat, Panią 
Magdalenę Mosionek-Schweda, Panią Krystynę Biernat oraz Pana Czesława 
Szczepaniaka.

Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej trzyletniej kadencji, 
powołano Panią Violettę Lesiniewską-Piłat, Panią Krystynę Biernat, Pana Czesława 
Szczepaniaka, Pana Sebastiana Lesiniewskiego oraz Pana Michała Damka.

W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys zawodowy jednego z powołanych członków
Rady Nadzorczej. Pozostałe życiorysy zostaną opublikowane w późniejszym 
terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect".

•Bogusław Piłat - Prezes Zarządu

 



ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY NADZORUJĄCEJ ROCCA S.A.: 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
Michał Damek, Członek Rady Nadzorczej, powołany do pełnienia funkcji na okres 
trzyletniej kadencji, tj. do dnia 4 września 2023 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 
2016 roku ukończył trzyletnie szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej przy Okręgowej 
Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym 
Systemie Obrotu, wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Od 
lat związany ze środowiskiem biznesowym i obsługą podmiotów gospodarczych, ze 
szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych. Doradzał wielu podmiotom w zakresie 
prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, emisjach akcji i obligacji, 
przekształceniach, restrukturyzacji, a także w bieżącej działalności. Obecnie członek 
Zarządu czterech spółek, w tym dwóch notowanych na rynku NewConnect oraz członek 
Rad Nadzorczych sześciu spółek. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
nie dotyczy 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni 
funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 
1. BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA z siedzibą w Bielsku-Białej (Członek Rady 

Nadzorczej – do dnia 1 września 2016 r., Prezes Zarządu – nadal), 
2. BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 

(Prezes Zarządu – nadal), 
3. BVT SA z siedzibą w Tarnowie (Członek Rady Nadzorczej – do dnia 19 września 

2017 r.), 
4. INBOOK SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej – 

nadal), 
5. LEX.EDU.PL sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Wspólnik – nadal, Prezes Zarządu 

- nadal), 
6. MODULE TECHNOLOGIES SA z siedzibą w Bielsku-Białej (Członek Rady 

Nadzorczej – do dnia 21 czerwca 2018 r.), 
7. OUTDOORZY SA z siedzibą w Bielsku-Białej (Członek Rady Nadzorczej – nadal), 
8. PROPERTY LEASE FUND SA z siedzibą w Poznaniu (Członek Rady Nadzorczej - 

nadal), 
9. ROBINSON EUROPE SA z siedzibą w Bielsku-Białej (Członek Rady Nadzorczej – 

nadal), 
10. SFERANET SA z siedzibą w Bielsku-Białej (Przewodniczący Rady Nadzorczej – 

nadal), 
11. SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA w restrukturyzacji z siedzibą 

w Skoczowie (Przewodniczący Rady Nadzorczej – do dnia 24 czerwca 2019 r., 
Prezes Zarządu – nadal), 

12. SOLAR SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wspólnik – nadal), 
13. XSYSTEM SA w upadłości z siedzibą w Łodzi (Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej – nadal). 
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu 
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spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 
ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 
nie dotyczy 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego 
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA w restrukturyzacji z siedzibą w 
Skoczowie – w dniu 5 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI 
Gospodarczy postanowił o otwarciu postępowania sanacyjnego. 
XSYSTEM SA w upadłości z siedzibą w Łodzi – w dniu 5 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy 
dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, Wydział XIV Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i 
Restrukturyzacyjnych postanowił o ogłoszeniu upadłości spółki obejmującej likwidację 
majątku spółki. 
PROPERTY LEASE FUND SA z siedzibą w Poznaniu – w dniu 28 czerwca 2016 r. Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy do spraw 
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił o otwarciu przyspieszonego 
postępowania układowego. W grudniu 2017 r., w wyniku odmowy zatwierdzeniu układu 
z wierzycielami przez Sąd, zakończono przyspieszone postępowanie układowe.  
UBOAT-LINE SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie - w dniu 10 września 
2015 Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy 
dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowił o ogłoszeniu upadłości spółki 
obejmującej likwidację majątku spółki. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 
spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
nie dotyczy 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
nie dotyczy 
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