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Treść raportu:  

Spółka Wikana S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2014 r. odbyło się 

posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym zostały podjęte m.in. następujące 

uchwały:  

- Uchwała nr 1/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w przedmiocie ustalenia liczby członków 

Zarządu;  

- Uchwała nr 2/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w przedmiocie powołania do Zarządu Pana 

Roberta Pydzika; 

- Uchwała nr 3/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w przedmiocie powołania do Zarządu Pani 

Agnieszki Maliszewskiej. 

 

Decyzją Rady Nadzorczej Emitenta wyrażoną w drodze Uchwały nr 1/2014 Zarząd Emitenta, 

od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały, będzie funkcjonować w składzie trzyosobowym.  

 

W drodze Uchwały nr 2/2014 Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 1 maja 2014 r. do 

Zarządu Emitenta Pana Roberta Pydzika, z powierzeniem mu funkcji Członka Zarządu. 

 

Pan Robert Pydzik jest Absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu 

Łódzkiego w Łodzi ze specjalizacją ekonometria i statystyka. Odbył wiele kursów i szkoleń 

dotyczących finansów i rynku kapitałowego, w tym m.in. studium doradcy inwestycyjnego  

i analityka oraz Chartered Financial Analyst (CFA). Z rynkiem finansowym i deweloperskim 

związany jest od 1991 r., m.in. poprzez pełnienie funkcji kierowniczych wysokiego szczebla 

w: Banku PKO BP - Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu, Banku BGŻ S.A. - Członek 

Zarządu, grupie deweloperskiej Synergia 99 - Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu. Posiada 

także wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów. Od początku kwietnia br. 

pełni funkcję Dyrektora Finansowego Grupy Kapitałowej Wikana S.A. 

 

Pan Robert Pydzik prowadzi działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, która nie jest 

działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie pełni funkcji członka 

organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie 

prawnej jako członek jej organu. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Pydzik nie został wpisany do Rejestru 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. 

 

W drodze Uchwały nr 3/2014 Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 1 maja 2014 r. do 

Zarządu Emitenta Panią Agnieszkę Maliszewską, z powierzeniem jej funkcji Członka Zarządu. 

 



Pani Agnieszka Maliszewska jest absolwentką Wydziału Budowlanego Politechniki Lubelskiej 

w Lublinie, na którym to Wydziale w 2009 r. ukończyła również studia podyplomowe.  

W 2012 r. ukończyła studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na 

kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (MBA).  

W 2002 r. uzyskała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w branży konstrukcyjno - budowlanej (nr 559/Lb/2002).  

 

Pani Agnieszka Maliszewska w latach 1998 - 2008 współpracowała z firmami budowlanymi, 

m.in.: jako Kierownik Budowy, Kosztorysant i Kierownik Działu Technicznego. Od 2008 r. Pani 

Agnieszka Maliszewska jest Biegłym Sądowym w zakresie Budownictwa Lądowego, od 2009 

r. pełni funkcję Dyrektora ds. Inwestycji w Grupie Kapitałowej Wikana, natomiast od 2012 r. 

również funkcję Prezesa Zarządu w Fundacji Polska Ekologia.  

 

Ponadto Pani Agnieszka Maliszewska odbyła następujące szkolenia i kursy zawodowe:  

2004  - Regulacje Prawne w Zamówieniach Publicznych;  

2008  - Inspektor Nadzoru Budowlanego;    

2009 - Szkolenia Branżowe dla Inżynierów Budowlanych w Zakresie Nowych Technologii w 

Branży Budowlanej;  

2010  - Kosztorysowanie Robót Budowlanych;   

2011  - Sztuka Prowadzenia Negocjacji Handlowych i Biznesowych;  

2012  - Zarządzanie przez cele i kompetencje  

Zarządzanie sobą w czasie 

 - Planowanie Strategiczne w MMSP 

2013  - Komunikacja Społeczna 

- Opracowanie i wdrożenie strategii przedsiębiorstwa planującego rozwój w oparciu  

 o nowe technologie. 

 

Pani Agnieszka Maliszewska prowadzi działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, która 

nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy  

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie pełni funkcji 

członka organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie 

prawnej jako członek jej organu. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Maliszewska nie została wpisana do 

Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych […] 

Prezes Zarządu 

Sławomir Horbaczewski  

 

Wiceprezes Zarządu 

Sylwester Bogacki 


