
 

 

 

Planowane zmiany w składzie Zarządu Archicom SA 

 

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku 

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

 

Zarząd Spółki Archicom S.A. informuje o planowanych zmianach w składzie Zarządu. 

W związku z realizacją strategii rozwoju Emitenta w dniu 12 kwietnia 2018 r. Spółka 

podpisała z Panem Krzysztofem Andrulewiczem list intencyjny, celem potwierdzenia woli 

powołania Pana Krzysztofa Andrulewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Archicom S.A. ze 

skutkiem od dnia 10 maja 2018 roku. 

Pan Krzysztof Andrulewicz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Od 

2003 r. związany był ze Spółką Skanska, gdzie od 2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a 

wcześniej Wiceprezesa Skanska odpowiedzialnego za budownictwo kubaturowe na terenie 

całego kraju. Zasiadał w Radach Nadzorczych rożnych spółek koncernu na całym świecie. 

Był wcześniej także Prezesem spółek budowlanych z grupy Budexpol we Wrocławiu. 

Współzałożyciel  Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, inicjatywy prywatnych 

przedsiębiorstw zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa w tej branży, pierwszy Prezydent 

Porozumienia w latach 2011-2013. 

Jednocześnie Spółka zawiadamia, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Archicom SA 

planowanym na dzień 23 kwietnia 2018 r. Pani Dorota Jarodzka–Śródka ma zamiar złożyć 

rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu, również ze skutkiem na dzień 10 maja 2018 r., 

przy jednoczesnym pozostaniu w składzie Zarządu Archicom S.A. na stanowisku 

Wiceprezesa. Ponadto Rada Nadzorcza będzie głosować nad powołaniem do składu 

Zarządu Archicom S.A. Pana Krzysztofa Suskiewicza, który także będzie dalej pełnił 

sprawowaną obecnie funkcję Prezesa Zarządu Archicom Polska S.A. (dawniej mLocum 

S.A.). 

Jednocześnie Pan Kazimierz Śródka planuje na najbliższym posiedzeniu Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki złożyć rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Archicom 

S.A. i kandydować na tym samym posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do 

składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. 

 

Podstawa prawna:  

par. 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 


