
 

 

Raport bieżący nr 69/2019  

Data sporządzenia: 25.10.2019r. 

Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta  

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

Treść raportu: 

Zarząd spółki pod firmą Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Emitent" lub „Spółka"), informuje, 

że w dniu 25 października 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 

27/2019 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie, której Katarzyna Kulesza została 

powołana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 25 października 2019 roku. 

W związku z powyższym, skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: 

1. Wiesław Cholewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

2. Andrzej Wuczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

3. Franciszek Kołodziej – Członek Rady Nadzorczej,  

4. Artur Olejnik – Członek Rady Nadzorczej, 

5. Leszek Kołodziej – Członek Rady Nadzorczej, 

6. Michał Feist – Członek Rady Nadzorczej, 

7. Katarzyna Kulesza – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia informacje na temat wykształcenia, 

kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, a także 

treść złożonych oświadczeń przez powołaną w dniu dzisiejszym Katarzynę Kuleszę.  

Szczegółowa podstawa prawna:  

§ 5 pkt 5) 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 

 



Katarzyna Kulesza 
 
Doświadczenie zawodowe 
 
10/2014 – obecnie   Członek Zarządu, Biegły Rewident 

Kancelaria Biegłych Rewidentów "Czupryniak i Wspólnicy" Sp. z o.o. 
Krótki opis stanowiska: 
Reprezentowanie Spółki wewnątrz i na zewnątrz spółki, współudział  
w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącego jej funkcjonowania. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Przeprowadzenie badań 
jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie 
z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, w tym 
badania spółek notowanych na GPW w Warszawie. Nadzór oraz 
koordynacja prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. 

 
 
 
09/2016- obecnie   Wspólnik Spółki Komandytowej 

Kancelaria Biegłych Rewidentów "Czupryniak i Wspólnicy" Spółka              
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  
Krótki opis stanowiska: 
Reprezentowanie Spółki wewnątrz i na zewnątrz spółki, współudział               
w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącego jej funkcjonowania. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Przeprowadzenie badań 
jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie 
z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Nadzór 
oraz koordynacja prac związanych z badaniem sprawozdań 
finansowych. 

 
06/2019- obecnie  Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów 
Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym 
rewidentom. 

 
01/2018- 06/2019  Kontroler Krajowej Komisji Nadzoru Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów 
Przeprowadzenie kontroli w firmach audytorskich wykonujących 
badania sprawozdań finansowych w podmiotach innych niż podmioty 
zainteresowania publicznego. 

 
12/2012 - 10/2014   Koordynator projektów audytorskich 

Kancelaria Biegłych Rewidentów "Czupryniak i Wspólnicy" Sp. z o.o 
Krótki opis stanowiska: 
Badanie sprawozdań finansowych obejmujące kompletny zakres prac 
danego projektu audytowego, przekształcenia sprawozdań 
finansowych zgodnie z wymogami MSSF. 

 
01/2010 - 12/2012   Koordynator 

PKF Audyt Sp. z o.o. 
Oddział: Oddział Regionalny Łódź 
Krótki opis stanowiska: 
Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych 
obejmujące kompletny zakres prac danego projektu audytowego. 
Uczestniczenie przy badaniu projektów unijnych. 

 
08/2007 - 12/2009        Asystent biegłego rewidenta  

PKF Tax Sp. z o.o.       
  Krótki opis stanowiska: 



Uzgadnianie pozycji bilansowych, wynikowych, wykonywanie 
procedur przypisanych do poszczególnych obszarów badania, 
weryfikacja kompletności sprawozdania finansowego, pisanie opinii i 
raportów, bieżący kontakt z klientem. 

 
 
 
Wykształcenie 
 
10/2002 - 07/2007     Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Kierunek: zarządzanie i 

marketing  
Specjalizacja: rachunkowość i zarządzanie finansami  
Poziom wykształcenia: magister 

 
 
Certyfikaty 
 
10/2014    Tytuł Biegłego Rewidenta (nr ewidencyjny 12884)



Katarzyna Kulesza, Członek Rady Nadzorczej 
 
Katarzyna Kulesza wyraziła zgodę na kandydowanie i powołanie na Członka Rady Nadzorczej spółki 

Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) oraz oświadczyła, że:  

 wykonuje inną działalność poza Spółką tj. jest: (i) wspólnikiem (komandytariuszem) spółki 

Kancelaria Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa, (ii) członkiem zarządu w spółce Kancelaria Biegłych 

Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to 

działalność nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce, 

 nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki w szczególności, ani jako 

wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w konkurencyjnej 

do Spółki osobie prawnej;  

 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1500);  

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, 

ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub ustawie o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

Katarzyna Kulesza zobowiązała się powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności 

wskazanych powyżej. 

 

 


