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Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie informuje, że w dniu 30 maja 2014 roku podjął Uchwałę Nr 1/05/2014 w 

przedmiocie odwołania z dniem 31 maja 2014 roku prokury łącznej udzielonej Panu Krzysztofowi Prus. 

Jednocześnie Zarząd ZPUE S.A. podjął Uchwałę Nr 2/05/2014 w przedmiocie udzielenia z dniem 1 czerwca 2014 

roku prokury łącznej Panu Przemysławowi Kozłowskiemu.

Pan Przemysław Kozłowski, lat 39. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie w 1999 roku, specjalność: 

funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw oraz rachunkowość.

Przebieg drogi zawodowej:

- od 09.10.1998 r. do 31.09.1999 r. w GAMBUD S.A. z siedzibą w Krakowie, jako specjalista ds. analiz; 

- od 01.10.1999 r. do 31.05.2002 r. w KPBP-BICK S.A. z siedzibą w Kielcach, jako: z-ca kierownika księgowości 

ogólnej / koordynator ds. controllingu;

- od 01.06.2002 r. do 30.04.2008 r. w KOLPORTER Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, jako: dyrektor 

finansowy / kierownik działu controllingu i analiz / analityk finansowy;

- od 01.05.2008 r. do 30.04.2011 r. w Pretorius Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, jako: prezes zarządu / v-ce prezes 

zarządu;
- od 26.03.2012 r. do 11.04.2014 r. w Oknoplast Sp. o.o. z siedzibą w Ochmanowie (gm. Niepołomice), jako: 

członek zarządu / dyrektor finansowy;

- od 14.04.2014 r. w ZPUE Holding Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, jako prezes zarządu - dyrektor 

przedsiębiorstwa; 

- od 14.04.2014 r. w ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, jako dyrektor finansowy. 

Pan Przemysław Kozłowski ukończył kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów i controllingu m.in. Pricing, 

Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system kart wyników – metodyka i narzędzia budowy sukcesu 

rynkowego; Zarządzanie wartością w grupie kapitałowej; Zarządzanie zmianą; Elementy strategii perswazji i  NLP 

w rozmowach handlowych, Cash flow w ujęciu ex-post i ex-ante, Skonsolidowane sprawozdania finansowe wg 

MSR/MSSF, Kurs na kandydatów na dyrektorów finansowych + moduł podatkowy dla kontrolerów finansowych, 

podatkowe aspekty obrotu wierzytelnościami, Sekurytyzacja wierzytelności i fundusze sekurytyzacyjne, Transakcje 

pomiędzy podmiotami powiązanymi, Controlling w logistyce, Ryzyko projektów inwestycyjnych.

Pan Przemysław Kozłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta i nie figuruje 

w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  
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