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Raport bieżący nr 6/2015 
 
Lipa, dn. 02.04.2015 r. 
 
Tytuł: Powołanie nowego Członka Zarządu 

 
 
Zarząd Spółki Excellence S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 01 kwietnia br. Rada 

Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Członka Zarządu Emitenta – pana 

Tomasza Ciecierskiego. 

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące pana Tomasz Ciecierskiego – Członka Zarządu, zgodnie z 

treścią § 10 ust 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Kadencja pana Tomasza Ciecierskiego na stanowisku Członka Zarządu mija w dniu 01 lipca 2017 roku.  

 

Pan Tomasz Ciecierski doświadczenie handlowe zdobywał w okresie prawie 20 lat pracy zawodowej, 

między innymi w firmie Konica Minolta. Jego zdolności zawodowe pozwoliły na osiągnięcie wysokiej 

pozycji rynkowej produktów firmy Excellence S.A., a dzięki jego kreatywnemu podejściu do pracy 

uzyskano wiele kontaktów handlowych. Posiada 17-letnie doświadczenie w dziedzinie handlu. 

Przyczynił się do dynamicznego rozwoju sprzedaży u Emitenta. Jest inicjatorem wielu działań 

sprzedażowych zakończonych sukcesem.  

Doświadczenie zawodowe: 

2006 - 2015 – Excellence SA – Dyrektor handlowy 

2004 - 2006 – Unipol – Kierownik operacyjny do spraw przetargów publicznych  

2001 - 2004 – Gosso – Kierownik sprzedaży do spraw kluczowych klientów – region cała Polska 

1998 - 2001 – Minolta Polska – Przedstawiciel regionalny do spraw kluczowych klientów 

1995 - 1998 – Orbis – Almatur – Organizator kwalifikowanych imprez turystycznych i szkoleniowych 

narciarskich i żeglarskich, pilot wycieczek zagranicznych 

 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Tomasza Ciecierskiego: 

- nie prowadzi działalności poza Excellence S.A., która ma istotne znaczenie dla Emitenta; 

- w okresie ostatnich 3 lat nie był i obecnie nie jest członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego; 

- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 

pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 

- nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów 

będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat; 
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- nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie 

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Aktualnie Zarząd Emitenta jest trzyosobowy i skład Zarządu przedstawia się następująco: Prezes 

Zarządu – Dariusz Polinceusz, Członek Zarządu - Dariusz Borowski, Członek Zarządu – Tomasz 

Ciecierski. 

 

Podstawa prawna:§ ust. 3. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect". 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby reprezentujące spółkę: 
 
Dariusz Borowski – członek zarządu 
 
 

 

 

 


