Życiorysy zawodowe osób zarządzających

Życiorysy zawodowe
osób zarządzających w Spółce Wierzyciel S.A.
1.

Krzysztof Rzepka

Prezes Zarządu Wierzyciel S.A.; termin upływu kadencji: 05 maj 2020r.
Wykształcenie:
wyższe

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z 2006r. o kierunku
systemy informatyczne i telekomunikacyjne.

Kariera zawodowa:

Opis kwalifikacji i doświadczenie
zawodowe:

Wskazanie działalności
wykonywanej przez daną osobę
poza emitentem, gdy działalność
ta ma istotne znaczenie dla
emitenta:
Wskazanie wszystkich spółek
prawa handlowego, w których, w
okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, dana osoba była
członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych
albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba
nadal pełni funkcje w organach
lub jest nadal wspólnikiem:
Szczegóły wszystkich
przypadków upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich
pięciu lat, w odniesieniu do
podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego:
Informacja, czy dana osoba
prowadzi działalność, która jest
konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy
jest wspólnikiem konkurencyjnej
spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej
osoby prawnej:

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

2010 - nadal

Wierzyciel S.A. - Prezes Zarządu

2003 - 2010

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie - Kierownik Informatyki (20032008), Członek Zarządu (2008-2009), Doradca Zarządu (2009-2010)

2005 - 2008

Wierzyciel S.A. – Wiceprezes Zarządu

2002 - 2008

Helikon Sp. z o.o. – Członek Zarządu

Współwłaściciel firmy Helikon Sp. z o.o. (50% udziałów) – świadczącej dla Emitenta usługi
w zakresie:
 pełnienia funkcji głównego operatora sprzedaży,
 obsługi informatycznej (system operacyjny SKOP, system organizacji dystrybucji
produktów).





współwłaściciel firmy Helikon Sp. z o.o. (numer KRS: 0000145409) - 50% udziałów –
nadal,
współwłaściciel firmy Synergy IT Sp. z o.o. (numer KRS: 0000363129) - 33,33%
udziałów) - do dnia 21-11-2013r.,
Członek Rady Nadzorczej firmy Bizzit S.A. (numer KRS: 0000436334) – nadal

nie dotyczy

nie dotyczy

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl
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Informacja o ogólnej liczbie akcji –ZWZA Wierzyciel S.A.- 22-06-2011 r.

Informacja, czy dana osoba
figuruje w rejestrze dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym

nie figuruje

2.

Wiceprezes Zarządu Wierzyciel S.A.; termin upływu kadencji: 05 maj 2020r.

Dariusz Rzepka

Wykształcenie:
wyższe

Absolwent Politechniki Śląskiej z 2001r.
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – studia podyplomowe w zakresie
bankowości – 2001 - 2002 r.

Kariera zawodowa:

Opis kwalifikacji i doświadczenie
zawodowe:

Wskazanie działalności
wykonywanej przez daną osobę
poza emitentem, gdy działalność
ta ma istotne znaczenie dla
emitenta:
Wskazanie wszystkich spółek
prawa handlowego, w których, w
okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, dana osoba była
członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych
albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba
nadal pełni funkcje w organach
lub jest nadal wspólnikiem:
Szczegóły wszystkich
przypadków upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich
pięciu lat, w odniesieniu do
podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego:
Informacja, czy dana osoba
prowadzi działalność, która jest
konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy
jest wspólnikiem konkurencyjnej
spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej
osoby prawnej:

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

2010 - nadal

Wierzyciel S.A. - Wiceprezes Zarządu

2001 - 2010

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie – Inspektor, Kierownik Działu
Zarządzania Ryzykami i Sprawozdawczość

2008 - 2009

Wierzyciel S.A. – Wiceprezes Zarządu

2002 - 2009

Helikon Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Współwłaściciel firmy Helikon Sp. z o.o. (50% udziałów) – świadczącej dla Emitenta usługi
w zakresie:
 pełnienia funkcji głównego operatora sprzedaży,
 obsługi informatycznej (system operacyjny SKOP, system organizacji dystrybucji
produktów Emitenta)




współwłaściciel firmy Helikon Sp. z o.o. (numer KRS: 0000145409) - 50% udziałów nadal;
współwłaściciel firmy Synergy IT Sp. z o.o. (numer KRS: 0000363129) - 33,33%
udziałów) - do dnia 21-11-2013r.;

nie dotyczy

nie dotyczy

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl
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Informacja o ogólnej liczbie akcji –ZWZA Wierzyciel S.A.- 22-06-2011 r.

Informacja, czy dana osoba
figuruje w rejestrze dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym

nie figuruje

Zarząd Spółki WIERZYCIEL S.A.
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