
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Archicom S.A.  

 

Raport bieżący nr 23/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

 

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej - 

informacje bieżące i okresowe 

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do załącznika do 

raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 16 marca 2021 roku informuje, że Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie w dniu  14 kwietnia 2021 roku podjęło uchwały o odwołaniu ze składu Rady 

Nadzorczej Pana Artura Olendra, Pana Rafała Jarodzkiego, Pana Kazimierza Śródkę, Pana Jędrzeja 

Śródkę,   z dniem przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo 

Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (skutek rozporządzający) („Zamknięcie” i “Echo”, 

odpowiednio) w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 

lutego  2021 r. pomiędzy Dorotą Jarodzką-Śródka, Kazimierzem Śródką i Rafałem Jarodzkim, jako 

sprzedającymi, i Echo, jako kupującym.  

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku Zarząd 

Spółki informuje, że uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętymi w dniu 14 

kwietnia 2021 roku do Rady Nadzorczej obecnej kadencji powołano Pana Nicklasa Lindberga, 

Pana Macieja Drozda, Panią Małgorzatę Turek i Pana Rafała Mazurczaka, z dniem przeniesienia 

wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w 

DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo, w wykonaniu w/w przedwstępnej 

umowy sprzedaży udziałów i akcji. 

Życiorysy Pana Nicklasa Lindberga, Pana Macieja Drozda, Pani Małgorzaty Turek i Pana Rafała 

Mazurczaka zostały przedstawione w załączniku do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia  1 

kwietnia 2021 roku. 

Zarząd informuje, ze zgodnie z otrzymanymi od kandydatów oświadczeniami wszyscy powołani 

do Rady Nadzorczej członkowie pełnią funkcję członków  Zarządu w spółce konkurencyjnej Echo 

Investment S.A., przy czym Pan Nicklas Lindberg jest Prezesem Zarządu Echo  Investment S.A. a 

Pan Maciej Drozd Wiceprezesem Zarządu Echo Investment S.A. Ponadto wszystkie powołane 

osoby pełnią także funkcje członków Zarządu w spółkach z Grupy Echo Investment S.A. 

Wszyscy kandydaci oświadczyli, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 29 marca 2018 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. 
 

        

  

 

 


