
 
 

 

 
 

Raport bieżący nr: 2/2021 
 
Temat: GOBARTO S.A – powołanie osób zarządzających 
 
Data sporządzenia: 27.01.2021 r. 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
W oparciu o § 5 pkt 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29  marca 2018 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. 2018.757) Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
(dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki: 
a) Uchwałą nr 3/27/01/2021 powołała Pana Marcina Śliwińskiego do Zarządu Spółki VII kadencji 

powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, 
b) Uchwałą nr 4/27/01/2021 powołała Panią Katarzynę Goździkowską – Gaztelu do Zarządu Spółki 

VII kadencji powierzając jej pełnienie funkcji Wiceprezes Zarządu, 
c) Uchwałą 5/27/01/2021 powołała Pana Rafała Oleszaka do Zarządu Spółki VII kadencji powierzając 

mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu, 
d) Uchwałą nr 6/27/01/2021 powołała Pana Romana Milera do Zarządu Spółki VII kadencji 

powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu, oraz 
e) Uchwałą nr 7/27/01/2021 powołała Pana Karola Ludwińskiego do Zarządu Spółki VII kadencji 

powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.   
 
Wyżej wskazane uchwały wchodzą w życie po zakończeniu VI kadencji Zarządu tj. z dniem 27 kwietnia 
2021 roku.  
 
Informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz  
z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz działalnością wykonywaną poza przedsiębiorstwem 
Emitenta wyżej wymienionych osób, Spółka przekazuje w załączeniu. 
 
Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń wyżej wymienione osoby nie prowadzą działalności 
konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie uczestniczą 
w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu 
spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej 
organu. 
 
Wyżej wymienione osoby nie zostały również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonego na podstawie Ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


