Raport bieżący nr 7/2017
(czwartek, 22 czerwca 2017 r.)
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Powołanie Członka Zarządu
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), działając na podstawie § 5 ust. 1
pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. dnia 22
czerwca 2017 roku) Rada Nadzorcza AB S.A. powołała pana Grzegorza Ochędzana
w skład Zarządu i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu. Powołanie nastąpiło z dniem
22 czerwca 2017 roku.
Pan Grzegorz Ochędzan pełnił dotychczas funkcję Dyrektora Finansowego. Z dniem
powołania będzie ją łączył z obowiązkami Członka Zarządu.
Pan Grzegorz Ochędzan jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej oraz Studium Podatkowego w Instytucie Studiów
Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Dodatkowo ukończył szereg szkoleń z zakresu
finansów, rachunkowości, zarządzania i psychologii negocjacji. Jest współautorem książek
z zakresu bezpieczeństwa transakcji walutowych oraz szeregu publikacji naukowych. Ma
ponad 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, które zdobywał m.in. w banku
PKO BP SA, firmach informatycznych JTT Computer oraz TETA S.A., pracując jako
Z-ca Dyrektora Oddziału i Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych w RUCH S.A.,
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy i Członek Zarządu w Koncernie Energetycznym
EnergiaPro S.A. oraz jako dyrektor finansowy i Wiceprezes Zarządu w ADe Line S.A.
W latach 2008 – 2017 sprawował funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego
Emitenta. Po rezygnacji w marcu 2017 roku, ponownie objął stanowisko Dyrektora
Finansowego w maju 2017 roku.
Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz Ochędzan nie prowadzi działalności,
która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o
KRS.
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