Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 19 marca 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 marca 2018 r. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Olejniczaka i Pana Roberta Górala oraz
powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Górnickiego oraz Pana Włodzimierza Stasiaka.
Pan Tomasz Górnicki jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej, podyplomowego
studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz programu Executive MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Od
2017 roku związany jest z BGK Nieruchomości S.A., najpierw jako Dyrektor Zarządzający, a obecnie członek Zarządu tej
Spółki odpowiedzialny za obszar transakcyjny. Doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym zdobywał w PKO Banku
Polskim, m.in. jako dyrektor ds. nowych technologii, gdzie odpowiadał za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sieci
oddziałów oraz oddziały laboratoryjne. Prywatnie wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz aktywny
działacz społeczny, zaangażowany w pomoc Polakom na Wschodzie.
Pan Tomasz Górnicki oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów
pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych.
Pan Włodzimierz Stasiak posiada blisko 20 letnie praktyczne doświadczenie menadżerskie zdobyte głównie w branży
nieruchomości i bankowości. Pełniąc kierownicze funkcje, w tym w zarządach spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, odpowiadał za decyzje inwestycyjne i finanse. Z sukcesem brał udział w opracowaniu i
realizacji strategii rozwoju i planów restrukturyzacji wielu podmiotów, m.in. odegrał kluczową rolę w powstaniu i
restrukturyzacji grupy kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości oraz jego IPO. Specjalizuje się w zarządzaniu
strategicznym, analizie inwestycyjnej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów operacyjnych, wdrażaniu
systemów informacji zarządczej i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Posiada również duże
doświadczenie w sprawowaniu funkcji w organach nadzorczych spółek. Aktualnie jest wiceprezesem zarządu spółki BGK
Nieruchomości S.A., która zarządza aktywami funduszy inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego inwestujących w
nieruchomości mieszkaniowe na wynajem. Wcześniej pełnił m.in. funkcję członka zarządu ds. finansowych w Polskim
Holdingu Nieruchomości, dyrektora biura rachunkowości korporacyjnej i głównego księgowego w Polskim Koncernie
Naftowym ORLEN, dyrektora departamentu finansów i głównego księgowego DZ BANK Polska. Jest biegłym rewidentem,
absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Krajowego, studiował również na University of Aberdeen.
Pan Włodzimierz Stasiak oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów
pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych.
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