
Powołanie osoby zarządzającej 
 

 

Raport bieżący nr 12/2015  

 

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2015 r. Rada 

Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Rodolfo Carlosa Muńiz na funkcję 

Członka Zarządu ze skutkiem począwszy od dnia 1 września 2015 r.  

 

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła Pana Rodolfo Carlosa Muńiz 

na kandydata na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję w latach 2016-2019. Ma to związek z 

powzięciem przez Spółkę informacji o decyzji Pana Andrzeja Kozłowskiego - obecnego Prezesa Zarządu, 

o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji, o którym Spółka poinformowała w dniu 7 

sierpnia 2015 r. raportem nr 11/2015.  

 

Pan Rodolfo Carlos Muńiz będzie przygotowywał się do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od września 

2015 roku do czasu zakończenia kadencji obecnego zarządu w 2016 r. pod kierunkiem obecnego Prezesa 

Zarządu Pana Andrzeja Kozłowskiego. 

 

Pan Rodolfo Carlos Muniz - ur. w 1969 r. 

Wykształcenie: Certyfikowany Księgowy, posiada dyplom Master in Business Management  oraz  Master 

of Business Administration 

 

Doświadczenie zawodowe: Pracę zawodową rozpoczął w 2001 r. jako Kontroler Finansowy w ULMA C y 

E, S. Coop. W latach 2002 - 2006 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w ULMA Argentyna. W 

roku 2006 oddelegowany do firmy ULMA Brasil, gdzie powierzono mu funkcję Dyrektora Finansowego, a 

następnie w 2007 roku - Dyrektora Generalnego tej firmy. W 2008 roku pan Rodolfo Muniz został 

mianowany Dyrektorem Zarządzającym na obszarze Ameryki Łacińskiej, a w roku 2011 objął funkcję 

Dyrektora Zarządzającego krajów Mercosur. 

 

Pan Rodolfo Carlos Muńiz nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do 

działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, 

członkiem organu w innej konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej 

konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.  

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z 

dn. 19 lutego 2009 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. Nr 33, poz. 259 ze zm.) 

 

Data:07-08-2015 

Podpisy: Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu 

 


