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Raport bieżący nr 47/2019 

Data sporządzenia:  1.07.2019 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

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

Temat raportu:  

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza, w drodze kooptacji 
przewidzianej w § 13 ust. 6 Statutu Spółki, powołała w dniu dzisiejszym tj. 1 lipca 2019 roku nowego 
Członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Moczkowskiego. 

Powołanie Pana Rafała Moczkowskiego do składu Rady Nadzorczej związane jest z rezygnacją 
z uczestnictwie w Radzie Pani Moniki Gaszewskiej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 
nr 45/2019 z dnia 25.06.2019r. 

Zgodnie z § 13 ust. 8 Statutu Spółki Pan Rafał Moczkowski będzie sprawował swoje czynności do 
czasu zatwierdzenia jego powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki. 

Poniżej Zarząd przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych 
wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej 
działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta przez nowego Członka Rady 
Nadzorczej: 

Pan Rafał Moczkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach (1998r.). Aplikację sądową zakończył egzaminem sędziowskim. Wpisany na listę 
Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Listę Radców Prawnych w Katowicach w 2006 
roku. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego 
Rafał Moczkowski w Katowicach. Partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Moczkowski 
Synowiec Spółka partnerska z siedzibą w Katowicach, gdzie pracuje od 2007 roku do chwili obecnej 
jako radca prawny. W latach 2004-2007 referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. 

Doświadczenie zawodowe: 

− członek zarządów spółek prawa handlowego, członek rad nadzorczych m.in. spółek z branży 
energetycznej, komunikacyjnej, z udziałem kapitału prywatnego i Skarbu Państwa,  

−  członek zarządu spółki prawa handlowego świadczącej kompleksowe doradztwo w procesach 
restrukturyzacyjnych, obsługa prawna i doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych, 

 

Wybrane projekty: 

− w latach 2018 do chwili obecnej: Przewodniczący Rad Nadzorczych dwóch spółek prawa 
handlowego (w strukturze holdingowej grupy NOBILE) z branży produkcyjnej (sprzęt sportowy).  

Powierzone obowiązki, obok regularnych czynności nadzorczych i kontrolnych, obejmują m.in. 
wsparcie przygotowania i prowadzenie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw.  
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− w latach 2017 do chwili obecnej: Konsultant funduszu inwestycyjnego First Property Group 
notowanego na Giełdzie Londyńskiej prowadzącego działalność w obszarze inwestycji i zarządzania 
nieruchomościami komercyjnymi (nieruchomości biurowe, handlowe).  

− w latach 2016 do chwili obecnej: Członek Zarządu spółki prawa handlowego (w strukturze 
holdingowej grupy Element Power) z branży energetyki wiatrowej. Spółka jest częścią światowej 
struktury holdingowej stworzonej przez jeden z wiodących amerykańskich funduszy inwestycyjnych 
zaangażowanych w inwestujących w źródła energetyki odnawialnej.  

Powierzone obowiązki, obok regularnych czynności zarządczych, obejmują m.in. wsparcie 
przygotowania i prowadzenie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.  

− w latach 2014 do chwili obecnej: Członek zarządu czterech spółek prawa handlowego 
(w strukturze holdingowej funduszu inwestycyjnego First Property Group) będących właścicielami 
i zarządzających budynkami biurowymi (centra BPO) o łącznej powierzchni 55.000 m2.  

Powierzone obowiązki, obok regularnych czynności zarządczych, obejmują m.in. wsparcie 
przygotowania i współprowadzenie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kierunku sprzedaży 
przedsiębiorstwa w całości z zachowaniem dotychczasowego potencjału.  

−  latach 2009 do 2012: Członek zarządu w spółce prawa handlowego (w strukturze holdingowej 
grupy PLASTAL) z branży automotive, wchodzącej w skład globalnego koncernu, powołany 
na stanowisko członka zarządu z rekomendacji wiodącego banku skandynawskiego.  

Powierzone obowiązki obejmowały m.in. przygotowanie i współprowadzenie procesu 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa.  

Na skutek procesu restrukturyzacji zachowano przedsiębiorstwo, przeprowadzono udaną akwizycję. 

W nawiązaniu do powyższych informacji wskazujących inną działalność wykonywaną poza 
przedsiębiorstwem emitenta oraz zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Moczkowski nie 
prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 
osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Rafał Moczkowski spełnia warunki niezależności, 
w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r. 

 

Podstawa prawna szczegółowa: 

§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

1.07.2019r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

1.07.2019r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


