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Treść raportu:  
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie § 5 pkt 5) Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] 
informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie 
ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w kadencji obejmującej lata 2022 – 2025, zgodnie 
z którą we wskazanym okresie Zarząd Spółki będzie funkcjonować w składzie dwuosobowym, 
a ponadto uchwały w sprawie powołania na kadencję obejmującą lata 2022 – 2025: Pana Piotra 
Kwaśniewskiego na Prezesa Zarządu oraz Pana Pawła Chołoty na Członka Zarządu. 
 
Powołanie nastąpiło ze skutkiem od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki, zwołane na dzień 15 czerwca 2022 r. (szczegóły: raport bieżący nr: 11/2022), 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. 
 
Poniżej Emitent zamieszcza informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji 
i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osób, o których 
mowa powyżej.  
 
Pan Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę 
Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera 
papierów wartościowych. Ukończył także kurs dla doradców inwestycyjnych i dyrektorów 
finansowych.  
 
Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Kwaśniewskiego: 
- 07.2019 r. - 05.2022 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Sygnity S.A. 
- 04.2019 r. - nadal - Prezes Zarządu Wikana S.A.  
- 12.2017 r. - 06.2020 r. - członek Rady Nadzorczej Biomed-Lublin S.A. 
- 12.2017 r. - nadal - członek Rady Nadzorczej Herkules S.A. 
- 02.2016 r. - 06.2020 r. - członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A. 
- 05.2015 r. - nadal - Prezes Zarządu Polski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. 
- 05.2013 r. - 03.2017 r. - Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A. 
- 04.2013 r. - 10.2013 r. - Członek Rady Nadzorczej Bumech S.A. 
- 10.2009 r. - 05.2017 r. - Członek Rady Nadzorczej Draszba S.A. 
- 01.2009 r. - 09.2012 r. - Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A. 
- 01.2009 r. - 04.2009 r. - Prezes Zarządu Sanwil Polska Sp.z o.o. 
- 02.2008 r. - 02.2009 r. - Prezes Zarządu Masters S.A. 
- 12.2007 r. - 02.2009 r. - Prezes Zarządu – MST Deweloper Sp. z o.o.  
- 01.2002 r. - 04.2006 r. - Prezes Zarządu – Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. 
- 1999 r. - 2002 r. - członek Rady Nadzorczej - Permedia S.A. 
- 1998 r. - 2002 r. - członek Rady Nadzorczej - Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A. 



- 02.1997 r. - 04.2002 r. - Prezes Zarządu - Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o., 
- 2001 r. - członek Rady Nadzorczej - LZPS Protektor S.A. 
- 08.1996 r. - 01.1997 r. - Fabryka samochodów w Lublinie - specjalista ds. operacji finansowych  
- 04.1996 r. - 07.1996 r. - Centrum Operacji Kapitałowych BH S.A. - makler papierów 
wartościowych. 
 
Pan Piotr Kwaśniewski jest również Prezesem Zarządu w części spółek wchodzących aktualnie 
w skład Grupy Kapitałowej WIKANA. 
 
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Piotr Kwaśniewski:  
- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do 
działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,  
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki 
kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, 
za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółce Strążyska Bis Sp. z o.o. z siedzibą 
w Lublinie, która to spółka prowadzi jedną inwestycję deweloperską; zgodnie ze złożonym 
oświadczeniem spółka ta nie jest bezpośrednio konkurencyjna dla Emitenta z uwagi na fakt, że 
obszarem działalności spółki Strążyska Bis Sp. z o.o. jest Zakopane;  
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
Ustawy o KRS. 
 
Pan Paweł Chołota jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii-Curie 
Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończył studia licencjackie na kierunku Zarządzanie  
i Marketing oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest także 
absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na której ukończył studia 
podyplomowe na kierunku Doradca Inwestycyjny.  
 
Pan Paweł Chołota jest związany z Grupą Kapitałową WIKANA od 2011 r., w tym początkowo 
jako Specjalista ds. Controllingu, od 2014 r. jako Starszy specjalista ds. finansów i p.o. 
kierownika działu finansowego, następnie jako Kierownik Działu Controllingu i Finansów, zaś od 
2016 r. jako Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych.  
 
Pan Paweł Chołota w minionych latach pełnił także następujące funkcje: 
- od 03.2014 r. do 12.2014 r. Członek Rady Nadzorczej, a od 01.2015 r. do 04.2017 r. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej TBS „Nasz Dom” Sp. z o. o.,  
- od 11.2016 r. Członek Rady Nadzorczej, a od 02.2017 r. do 07.2020 r. Przewodniczący Rady 
Nadzorczej ZIELONE TARASY S.A.,  
- od 05.2017 r. Członek Zarządu WIKANA S.A.,  
- od 05.2017 r. prokurent Bioenergia Plus Sp. z o.o.,  
- od 04.2016 r. do 09.2018 r. Członek Zarządu WIKANA MANAGEMENT Sp. z o. o.,  
- od 05.2017 r. do 09.2018 r. Członek Zarządu WIKANA FORTEM Sp. z o. o. 
 
Pan Paweł Chołota obecnie sprawuje następujące funkcje w spółkach wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej Emitenta:  
- od 04.2016 r. Członek Zarządu, a od 01.2022 r. Prezes Zarządu WIKANA PROPERTY Sp. z o.o., 
- od 05.2017 r. Wiceprezes Zarządu WIKANA PROJECT Sp. z o.o.,  
- od 06.2017 r. Likwidator w WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w likwidacji, 



jak również jest Członkiem Zarządu w części spółek wchodzących aktualnie w skład Grupy 
Kapitałowej WIKANA. 
 
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Paweł Chołota:  
- nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do 
działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,  
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki 
kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, 
poza Grupą Kapitałową Emitenta, 
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
Ustawy o KRS. 
 
 
  


