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Temat: Informacja o powołaniu osoby nadzorującej  
  
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  
Treść raportu:  
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”, „Spółka”), 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, działając na podstawie art. 388 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 3 
Statutu Spółki, w związku z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 31 stycznia 2018 r. podjęła 
uchwałę, na mocy której powołała z dniem 1 lutego 2018 r. do swojego składu Pana Piotra 
Rybojada, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. 
 
Informacje nt. wykształcenia Pana Piotra Rybojada:  
- 2003 - dyplom MBA - University of Illinois wspólnie z Politechniką Lubelską 
- 1998 - studia podyplomowe Planowanie i Marketing - University of Illinois wspólnie  
z Politechniką Lubelską 
- 1997 - studium Public Relations - Lubelska Szkoła Biznesu 
- 1992 - studia magisterskie na kierunku Elektrotechnika Politechniki Lubelskiej 
 
Doświadczenie zawodowe Pana Piotra Rybojada: 
- od 2008 - dyrektor generalny spółki deweloperskiej Nordic Development S.A. 
- 2007-2008 - dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju WIKANA S.A. 
- 2006-2007 - p.o. dyrektora ds. handlowych Mostostal Puławy S.A. 
- 2001-2006 - dyrektor naczelny, a następnie prezes zarządu fabryki stolarki PCV i Alu Ekoplast 
Kwiatek Sp. z o.o. 
- 1999-2001 - pełnomocnik prezesa ds. handlu Żagiel S.A. 
- 1998-1999 - prezes zarządu sieci supermarketów Super jEden Sp. z o.o. 
- 1994-1998 - kierownik Biura Promocji Miasta w Urzędzie Miejskim w Lublinie 
- 1992-1994 - specjalista w biurze handlu zagranicznego Multico S.A. 
 
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Piotr Rybojad 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 Piotr Rybojad oświadczył także, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 
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