Raport bieżący nr 37/2013 – Powołanie członków Zarządu
Spółki na kolejną kadencję
Raport bieżący nr 37/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r.
Temat: Powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych
Treść Raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” lub
„Emitent”), informuje, że wskutek upływu kadencji dotychczasowych członków zarządu
Spółki z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 czerwca
2013 r. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2013 r. podjęło
uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na kolejną kadencję. Walne Zgromadzenie
Spółki powołało na pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki, dotychczasowy Zarząd Spółki w osobach:
Janusz Schwark – Prezes Zarządu;
Arkadiusz Czysz – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych;
Andrzej Baranowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych;

Janusz Schwark – Prezes Zarządu
Janusz Schwark posiada wykształcenie średnie – w 1981 r. ukończył Policealne Studium
Weterynaryjne.
Przebieg kariery zawodowej Janusza Schwark:
2008 – nadal BSC Pharmacenter (dawniej BSC Etykiety Sp. z o.o). – prezes zarządu;
2007 - nadal Emitent – prezes Zarządu;
2006 – 2007 Emitent – prokurent ds. inwestycji;
2004 – 2005 Emitent – wiceprezes Zarządu;
2001 – 2004 Emitent – prezes Zarządu;
1997 – 2000 Emitent – dyrektor ds. produkcji;
1989 – 1997 Młyn „Bracia Schwark” Oborniki Wielkopolskie - właściciel;
1985 – 1987 PRG Wojnowo – specjalista ds. produkcji zwierzęcej;
1981 – 1983 Lecznica Zwierząt – Rogoźno Wielkopolskie – technik weterynarii.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz Schwark nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej zaś wykonywana przez niego działalność nie jest działalnością
konkurencyjną wobec Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz Schwark
nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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Arkadiusz Czysz – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Arkadiusz Czysz ma wykształcenie wyższe – w 1986 r. ukończył Akademię Rolniczą w
Poznaniu (Chemia Rolna) uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera.
Przebieg kariery zawodowej Arkadiusza Czysz:
2008 – nadal Emitent - wiceprezes Zarządu ds. handlowych;
1991 – nadal Zakład Poligraficzny BSC s.c.– współzałożyciel, odpowiedzialny za handel;
1990
Zakład Poligraficzny Arkadiusz Czysz – założyciel.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Arkadiusz Czysz nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej zaś wykonywana przez niego działalność nie jest działalnością
konkurencyjną wobec Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Arkadiusz Czysz
nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Andrzej Baranowski – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Andrzej Baranowski ma wykształcenie wyższe – w 1998 r. ukończył Akademię Ekonomiczną
w Poznaniu (kierunek - Finanse i bankowość, specjalizacja bankowość) uzyskując tytuł
zawodowy magistra ekonomii.
W 1999 r. ukończył Podyplomowe Studium Inwestycji Kapitałowych na Wyższej Szkole
Bankowości w Poznaniu.
Przebieg kariery zawodowej Andrzeja Baranowskiego:
2008 – nadal Emitent – wiceprezes Zarządu ds. finansowych;
2002 –2008 Emitent – dyrektor Finansowy Emitenta (2007 – 2008 prokurent);
2004 – nadal własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa finansowego (obecnie
bez przychodów);
2000 –2002 Emitent – wiceprezes Zarządu ds. finansowych;
2000
Emitent - prezes Zarządu;
1999 –2000 Emitent – członek Zarządu;
1998 –1999 Zakład Poligraficzny „BSC” s.c. – specjalista ds. controlingu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Baranowski nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej zaś wykonywana przez niego działalność nie jest działalnością
konkurencyjną wobec Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej
Baranowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 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.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
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Data

Imię i Nazwisko

Funkcja

21.06.2013, Poznań

Andrzej Baranowski

Wiceprezes Zarządu

Podpis
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