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Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”), zgodnie z § 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 […] informuje, że Rada 
Nadzorcza Emitenta, w związku z rezygnacją Pani Agnieszki Buchajskiej z pełnienia funkcji 
członka Rady Nadzorczej, o której Emitent informował raportem bieżący nr 37/2016, 
działając na podstawie art. 388 § 3 Ksh i § 29 ustęp 3 Statutu Spółki w związku z § 27 ustęp 2 
Statutu Spółki, w dniu 30 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę, na mocy której z dniem 1 lipca 
2016 r. wybrała do swojego składu Pana Macieja Węgorkiewicza, powierzając mu pełnienie 
funkcji członka Rady Nadzorczej. 
 
Pan Maciej Węgorkiewicz jest absolwentem wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka Stosowana, gdzie uzyskał 
tytuł magistra inżyniera. Uczestniczył także w międzynarodowym programie Chartered 
Financial Analyst. Ponadto, Pan Maciej Węgorkiewicz posiada szerokie doświadczenie  
w obszarze analizy finansowej i inwestycji kapitałowych oraz zastosowań informatyki. 
 
Doświadczenie zawodowe Pana Macieja Węgorkiewicza: 
- 1995 – 1997 Telekomunikacja Polska SA – specjalista ds. informatyki 
- 1998 – 1999 Demoskop Badania Rynkowe i Społeczne – IT Manager 
- 2000 – 2004 Infovide SA – konsultant IT 
- 2005 – 2009 eConsulting sp z o.o. – starszy konsultant IT 
- 2010 – 2011 Money Makers SA – analityk inwestycyjny 
- od 2016 Sanwil Holding SA – analityk portfelowy 
 
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Maciej Węgorkiewicz nie prowadzi działalności 
poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 
kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 
jej organu. Pan Maciej Węgorkiewicz oświadczył także, że nie został wpisany do Rejestru 
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 
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