
 

Komunikat nr 6 /2015 z dnia 10 kwietnia 2015  r. 

Powołanie członka Zarządu Spółki  

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. Rada 

Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust.2 Statutu Spółki,  

podjęła uchwałę w sprawie powołania  z dniem 1 maja 2015 r. Pana Roberta Kasprzaka do składu 

Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji. 

 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu 

pracy zawodowej Pana Roberta Kasprzaka: 

Wykształcenie: 
10.1992 – 12.1998 Politechnika Poznańska - Budownictwo, Konstrukcje  
 Inżynier budownictwa 
 

Doświadczenie zawodowe: 

HOCHTIEF Polska S.A. w Poznaniu: 

03.1995 - 09.2004 Majster, Inżynier budowy, Kierownik budowy 

10.2004 – 03.2006  Administrator Kontraktu 

04.2006 – 11.2007  Kierownik Kontraktu 

12.2007 – 04.2014 Dyrektor Biura we Wrocławiu 

 

AWBUD S.A. w Fugasówce: 

05.2014 – nadal Dyrektor Regionu Zachodniego 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Kasprzak poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni 

funkcje: Prezesa Zarządu Sunvoltenergy sp. z o.o. w Poznaniu, członka Zarządu NewOnce Projekt               

Sp. z o.o. w Poznaniu oraz prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Robert Kasprzak P.U.                         

w Bogucinie. W ocenie Emitenta działalność ta w stosunku do działalności wykonywanej w 

przedsiębiorstwie Emitenta nie jest konkurencyjna. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert 

Kasprzak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w 

przedsiębiorstwie Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, 

spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonym na podstawie ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r.  o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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