
POWOŁANIE PROKURENTA 
 

 

Raport bieżący nr 19/2017 

 

Zarząd „Ulma Construccion Polska” S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej jako „Spółka”) informuje o udzieleniu i 

ustanowieniu w dniu 15 listopada 2017 roku prokury łącznej mieszanej alternatywnej, na podstawie której Pan 

Rolando Jabłoński Varas jest umocowany do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wspólnie z 

członkiem zarządu lub innym prokurentem. 

 

Pan Rolando Jabłoński Varas ur. w 1976 roku 

 

Wykształcenie: posiada dyplom z zakresu geologii, metalurgii i górnictwa uzyskany na University of Chile, tytuł 
Master of Business Administration uzyskany w Adolfo Ibáñez University w Chile, ukończył 6-letnie studia na 
wydziale Inżynierii Cywilnej Przemysłowej zdobywając tytuł magistra inżyniera w Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso w Chile. 
 
Doświadczenie zawodowe:  
2002-2004 Inżynier Konsultant w Pionie Zarządzania Projektami oraz w Pionie Inżynierii Przemysłowej, 

CODELCO Chile, 
2004-2011 Inżynier Specjalista, Manager w Pionie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, CODELCO Chile 
2011-2013 Dyrektor ds. Efektywności Organizacyjnej, Pion Wiceprezesa ds. Zasobów Ludzkich, CODELCO 

Centrala w Chile 
2013 – 2017  Główny Specjalista HR w centrali KGHM Polska Miedź S.A., Polska 
Od września 2017 pełni funkcję Dyrektora Pionu Usług Centralnych w ULMA Construccion Polska S.A. 
 

Pan Rolando Jabłoński Varas zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

1. wyraża zgodę na powołanie go do pełnienia funkcji prokurenta Spółki; 

2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3. nie został skazany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577); 

4. nie orzeczono w stosunku niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 373 i n. 

prawa upadłościowego; 

5. nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej 

jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, a także nie jestem członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej; 

6. nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 1 

pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

Data:  15-11-2017 r. 

 

Podpisy:  Andrzej Sterczyński  – Członek Zarządu 

  Krzysztof Orzełowski – Członek Zarządu 


