
Ooate, 26 kwietnia 2021 r.  
 
 
Do Zarządu  
ULMA Construccion Polska S.A. 
Koszajec 50, 05-840 Brwinów 
 
Szanowni Paostwo, 
 
W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej 
Pana José Joaquín Ugarte Azpiri z dniem posiedzenia 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanym na  
6 maja 2021 r., działając jako akcjonariusz ULMA 
Construccion Polska S.A., ULMA CyE, S. Coop. niniejszym 
zgłaszam kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Pana 
Eñaut Eguidazu Aldalur. 

 
W załączeniu przesyłamy życiorys kandydata. 
 
Pan Eñaut Eguidazu Aldalur jest obecnie Dyrektorem 
Generalnym w ULMA Peru, a od dnia 1 czerwca 2021 roku 
obejmie stanowisko Dyrektora Finansowego  ULMA CyE, S. 
Coop.  
Pan Eñaut Eguidazu Aldalur nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej wobec Ulma Construccion Polska S.A. 
(„Spółka”), nie jest wspólnikiem ani członkiem organów innej 
konkurencyjnej osoby prawnej, nie jest wpisany do rejestru 
dłużników niewypłacalnych.  
Pan Eñaut Eguidazu Aldalur dysponuje ogromną wiedzą na 
temat działalności Spółki oraz jej branży oraz jest w stanie 
poświęcid należytą ilośd czasu na wykonywanie swoich 
obowiązków związanych z członkostwem w pracach Rady 
Nadzorczej Spółki. Ponadto, kwalifikacje i wieloletnie 
doświadczenie zawodowe Pana Eñaut Eguidazu Aldalur 
gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków 
związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej. 
Swoje znakomite kwalifikacje zawodowe i etyczne 
potwierdził sprawując wiele funkcji kierowniczych i 
zarządczych o globalnym zakresie w ramach spółek 
operacyjnych należących do struktur Grupy ULMA CyE. 
Powołanie Pana Eñaut Eguidazu Aldalur na stanowisko 
członka Rady Nadzorczej, niewątpliwie będzie korzystne dla 
dalszego rozwoju Spółki. 
 
 
 
Z poważaniem 
 
 
Ibon Calvo 
Prezes Rady Dyrektorów 

Ooate, 26 April 2021  
 
 
To the Management Board of  
ULMA Construccion Polska S.A. 
Koszajec 50, 05-840 Brwinów 
 
Dear Sirs, 
 
In connection with the resignation of Mr José Joaquín Ugarte 
Azpiri from the position in the Supervisory Board as of the 
date of the Shareholder Meeting scheduled for  
6 May 2021, acting as a shareholder of ULMA Construccion 
Polska S.A., ULMA CyE, S. Coop. I hereby nominate Mr Eñaut 
Eguidazu Aldalur to the position of a member of the 
Supervisory Board. 

 
Please find attached the Curriculum Vitae of the candidate. 
 
Mr Eñaut Eguidazu Aldalur is currently the Chief Executive 
Officer of ULMA Peru and will assume the position of the 
Chief Financial Officer of ULMA CyE, S. Coop as of 1 June 
2021.  
Mr Eñaut Eguidazu Aldalur does not conduct any activity 
competing in relation  to the activities of Ulma Construccion 
Polska S.A. (“the Company”), he is not a partner or a 
member of the bodies of any other competing legal entity, 
and he is not entered in the register of insolvent debtors.  
Mr Eñaut Eguidazu Aldalur has extensive knowledge of the 
Company’s business and industry, and is able to dedicate 
sufficient time to perform his duties as a member of the 
Company's Supervisory Board. In addition, the qualifications 
and many years of professional experience of Mr Eñaut 
Eguidazu Aldalur guarantee a proper performance of the 
duties of a member of the Supervisory Board. He has 
confirmed his excellent professional quality and integrity by 
holding a number of managerial and executive positions of 
global coverage within the operating companies of the 
ULMA CyE Group. The appointment of Mr Eñaut Eguidazu 
Aldalur as a member of the Supervisory Board will 
undeniably be positive for the further development of the 
Company. 
 
 
 
 
Yours faithfully, 
 
 
Ibon Calvo 
President of the Board of Directors 
 
 

 


