
 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

 

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku 
 
Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 

Zarząd Spółki Archicom S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Gabryjelskiego.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Gabryjelski poza przedsiębiorstwem Spółki nie 

prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w żadnej 

konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej, nie jest też członkiem organu 

spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej 

organu. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej 

spełnia ponadto kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję 

Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów 

niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 

(nadzorczej) i Załączniku Nr II do tego Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów 

wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do 

Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.  

Pan Marek Gabryjelski posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach spółek 

handlowych, w tym także w radach nadzorczych spółek publicznych. W 1998 roku ukończył 

studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i 

Bankowości. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako makler papierów wartościowych 

w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA, a w latach 1998-2002 pracował w firmie 

doradczej Arthur Andersen Polska Sp. z o.o. – jako Associate w Dziale Corporate Finance, a 

następie jako Konsultant w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego. W latach 2002-2005 

pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Nectar Polska Spółka z o.o. – wiodącego w kraju 

producenta miodów, miodów pitnych i produktów pszczelich, a w latach 2008-2014 – 

Wiceprezesa Zarządu Alvernia Studios Sp. z o.o. Od roku 2015 piastuje stanowisko Dyrektora 

Departamentu Zarządzania Finansami i Ryzykiem w PGNiG Supply &Trading GmbH. Poza ww. 

funkcjami Pan Marek Gabryjelski w przeszłości zasiadał także w radach nadzorczych spółek 

publicznych, takich jak Mostostal Zabrze Holding S.A., Kredyt Inkaso S.A., Polenergia S.A. oraz 

GANT Development S.A.  

Podstawa prawna:  

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

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim 

 

 


