Aneks do memorandum informacyjnego Bumech S.A.

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach i adresem 40-389 Katowice przy ul. Krakowskiej 191, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291379) („Emitent”, „Spółka” lub „Bumech”)

ANEKS NR 4
do memorandum informacyjnego BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach („Memorandum”)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2014 roku
przygotowanego w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na
rynku regulowanym – rynku równoległym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 56.160.000
(słownie: pięćdziesięciu sześciu milionów stu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F”
o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, dokonywaną w związku z połączeniem BUMECH S.A.
z siedzibą w Katowicach ze Spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach („ZWG”).
Aktualizacja 1
Aktualizacja w związku z powołaniem w dniu 08 grudnia 2014 roku do Rady Nadzorczej spółki BUMECH S.A.
Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego.
Pkt 10.2 Informacje na temat kadencji oraz składu Rady Nadzorczej, str. 140, na końcu dodaje się:
W dniu 08 grudnia 2014 roku Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha
Szymona Kowalskiego. Pan Wojciech Szymon Kowalski jest członkiem niezależnym w rozumieniu ustawy z dnia
7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym. Z Dniem Połączenia Pan Wojciech Szymon Kowalski będzie także
członkiem niezależnym w rozumieniu dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Aktualizacja 2
Na końcu pkt. 10.2, str. 146, dodaje się informacje na temat Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego:
Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Szymon Kowalski. Urodzony dnia 15 kwietnia 1964 roku. Adres kontaktowy: BUMECH S.A., ul.
Krakowska 191, 40-389 Katowice. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydziału Ekonomii.
Przebieg kariery zawodowej Wojciecha Szymona Kowalskiego przedstawiono poniżej:


Członek Organów Spółek Publicznych,
Relpol SA (2003 – 2007, Przewodniczący Komitetu Audytu); Pfleiderer Grajewo SA (2004 – 2008); W. Kruk
S.A. (2006 – 2008), Elektrotim S.A. (2007- obecnie, Sekretarz Rady Nadzorczej), Delko S.A. (2010 – 2012,
w kwietniu 2012 roku oddelegowany do Zarządu Spółki, Wiceprezes Zarządu, od marca 2013 roku – obecnie
Przewodniczący Rady Nadzorczej), Pozbud T&R SA (2011 – obecnie, Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej), ZWG SA (2013 – obecnie);
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2001 – obecnie; prace analityczne wykonywane (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. firmy
badawczej: Biuro Analiz i Koniunktur WS Kowalski) m.in. na rzecz domów maklerskich, firm doradczych,
z zakresu: makroekonomii, ekonomiki konsumpcji, rynków towarowych i walutowych);



1996 – 2001; Kierownik Biura Analiz i Informacji, Dom Maklerski BMT S.A. w Poznaniu; analizy branżowe
i studia sektorowe dla potrzeb Departamentu Zarządzania Aktywami, Departamentu Rynku Wtórnego oraz
Departamentu Rynku Pierwotnego”; organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu monitorowania
gospodarki w układzie branżowym, spółek publicznych oraz parametrów makroekonomicznych kraju i z tzw.
,,rynków wschodzących”;



1995 – 1996; Zastępca Dyrektora Rynku Pierwotnego, Dom Maklerski Polinwest S.A. w Poznaniu; oferty
organizacji emisji obligacji, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, prace analityczne
dotyczące rozwoju oraz możliwości współpracy z instytucjami giełdowego rynku towarowego w Polsce;



1994 – 1995; Specjalista, zatrudniony przez Zarządcę Komisarycznego Banku Komercyjnego Posnania
S.A.; plan restrukturyzacyjny Banku, analiza rozwoju sektora bankowego w Polsce, administrowanie
aktywami Banku na rynku pieniężnym i walutowym;



1993; Specjalista, Sachsen Consult; m.in. restrukturyzacja zakładów pracy chronionej;



1991 – 1992; Szef Departamentu Koniunktur i Inwestycji, Pion Inwestycji Kapitałowych Banku
Staropolskiego S.A. w Poznaniu; raporty dotyczące sytuacji makroekonomicznej kraju, analizy branżowe,
studia sektorowe oraz prognozy stóp procentowych i kursów walut.

Dodatkowa działalność:

a) publicystyczna








2009 - obecnie ,,Kapitałowy”, cykliczne publikacje na z zakresu makroekonomii, rynków surowcowych
i walutowych;
2008 – obecnie ,,Przegląd Zachodni” - Kwartalnik Instytutu Zachodniego; publikacje na temat systemu
społeczno – gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec;
2001 – obecnie; publikacje z zakresu ekonomicznych aspektów funkcjonowania sportu, w szczególności piłki
nożnej (,,Kapitałowy” od 2010, ,,Nasz Rynek Kapitałowy” 2005 - 2009, ,,Dziennik” (2006), ,,Przegląd
Sportowy” (2001 – 2004);
1998 – 2009; ,,Nasz Rynek Kapitałowy”, cykliczne publikacje na temat rynków giełdowych, w tym i giełd
towarowych oraz gospodarki Niemiec;
1997 – 2001; opracowania z zakresu koniunktury branżowej oraz studiów sektorowych: ,,Gazeta Giełdy
Parkiet” 1997 – 2001;
1998 – 2000; tygodniowe komentarze i prognozy giełdowe ,,Gazeta Finansowa”;
1990 – 2000; publikacje z pokrewnych tematów m.in. w: ,,Gazeta Handlowa”, ,,Przegląd Handlowy”, ,, Nowa
Europa”, ,,Rzeczpospolita”.

b) pozostała







Makler, Członek Zwyczajny Rynku e-WGT S.A. Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A.;
Członek Polskiego Towarzystwa Historyków Gospodarczych;
Wykładowca problematyki rynków kapitałowych (na kursach dla kandydatów na maklerów) organizowanych
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu (1993 – 1994);
Zajęcia dydaktyczne: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, przedmiot: ,,Makroekonomia”, Studium
Bankowości i Finansów przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przedmiot ,,Rynki Kapitałowe” (1994 –
1997);
Współautor,
Domy
i
biura
maklerskie,
w:
Pośrednictwo
finansowe
w
Polsce,
w: S. Przybylska – Kapuścińska (red.), Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2009;
Współautor badań przeprowadzonych przez Wyższą Szkolę Bankową, na temat możliwości i charakteru
współpracy wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami bankowymi; Wyd. WSB,
Poznań 1995.

Aneks do memorandum informacyjnego Bumech S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Wojciech Szymon Kowalski nie pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcji
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
upadłości. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS,
ani - według najlepszej wiedzy p. Wojciecha Szymona Kowalskiego - do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Nie został pozbawiony
prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady
nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni,
fundacji lub stowarzyszeniu, ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Wojciech Szymon Kowalski nie został
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII KK oraz
art. 587, 590 i 591 KSH oraz nie miały miejsca równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich dwóch lat nie
toczyły się żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczące Wojciecha Szymon
Kowalskiego, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

