
Raport bieżący 30/2015 z dnia 2 września 2015 r. 

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 września 2015 r. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Barbarę 

Karczyńską i powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Zganiacza, powierzając mu funkcję 

Członka Rady Nadzorczej. 

  

Pan Tomasz Zganiacz z wykształcenia jest inżynierem i absolwentem podyplomowych studiów MBA. 

Jest wysoko kwalifikowanym menadżerem z bogatym doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji, 

poprawy efektywności i zaawansowanych narzędzi wyceny inwestycji. Odpowiadał za zarządzanie 

finansami, przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych, strategie rozwoju. Od 2009 roku 

dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiedzialny za transakcje na rynku kapitałowym i 

nadzór właścicielski. Do 2009 roku Tomasz Zganiacz był prezesem Triton Development S.A., spółki 

deweloperskiej notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a wcześniej m. in. 

wiceprezesem i dyrektorem finansowym giełdowej spółki Arksteel, kierownikiem działu kredytów 

banku Societe Generale, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Organizacji Systemów 

Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, uczestniczył w programie Narodowych Funduszy 

Inwestycyjnych. Tomasz Zganiacz brał udział w licznych projektach realizowanych przez podmioty 

gospodarcze różnych branż, współpracując m.in. z bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi, biurami 

maklerskimi i innymi uczestnikami rynku kapitałowego. Ma bogate doświadczenie związane z 

nadzorowaniem spółek prawa handlowego, był m.in. członkiem Rady Giełdy oraz rad nadzorczych 

PKO BP oraz PZU. 

  

Pan Tomasz Zganiacz oświadczył, iż osiada 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 (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. 

zm.). 

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim.  

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Artur Lebiedziński – Prezes Zarządu 

Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu ds. finansowych 


