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Treść raportu: 
COGNOR SA w Poraju [Spółka, Emitent] informuje, że Rada Nadzorcza działając stosownie 
do treści przepisu art. 368 §4 i art. 369 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 - 3 
statutu Spółki powołała na pięcioletnią wspólną kadencję Zarząd w składzie: 
Przemysław Sztuczkowski – Prezes Zarządu 
Przemysław Grzesiak – Wiceprezes Zarządu 
Krzysztof Zoła – Członek Zarządu 
Dominik Barszcz – Członek Zarządu  
 
Emitent przedstawia sylwetki powołanych członków Zarządu: 
Pan Przemysław Sztuczkowski posiada wykształcenie średnie: ukończył Pomaturalne 
Studium Obsługi Ruchu Turystycznego (specjalność: technik obsługi ruchu turystycznego). 
Pan Przemysław Sztuczkowski kolejno pracował: 
• od roku 1990 - prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Obrotu 

Surowcami Wtórnymi "Złomrex" (obecna nazwa Przedsiębiorstwo "Wiedza i Praca"); 
• od roku 2002 do roku 2011 - Złomrex S.A. jako Prezes Zarządu; 
• od 16 lutego 2011 – oddelegowany przez Radę Nadzorczą COGNOR S.A. do pełnienia 

obowiązków Prezesa Zarządu, 
• od 13 marca 2011 – COGNOR S.A. jako Prezes Zarządu. 
Pan Przemysław Sztuczkowski pełni szereg funkcji w organach spółek Grupy Cognor. 
Wg oświadczenia złożonego przez Pana Przemysława Sztuczkowskiego nie figuruje on w 
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie 
wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w 
Grupie Kapitałowej COGNOR oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach 
cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też 
członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych. 
 
Pan Przemysław Grzesiak posiada wykształcenie wyższe techniczne (mgr inżynier): 
ukończył Wydział Metalurgiczny Politechniki Częstochowskiej (specjalność energetyka 
cieplna, budowa pieców przemysłowych). 
Pan Przemysław Grzesiak kolejno pracował: 
w latach 1989 - 1990 - "Piecoexport" jako mistrz robót remontowych; 
od roku 1990 - Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi "Złomrex" (obecna nazwa 
Przedsiębiorstwo "Wiedza i Praca") jako dyrektor 
od roku 2002 do roku 2011 - w Złomrex S.A. jako Wiceprezes Zarządu 
od roku 2011 - Huta Stali Jakościowych S.A. jako Prezes Zarządu 
od 9 stycznia 2012 r. - COGNOR S.A. jako Wiceprezes Zarządu 
Pan Przemysław Grzesiak pełni szereg funkcji w organach spółek Grupy Cognor. 
Wg oświadczenia złożonego przez Pana Przemysława Grzesiak nie figuruje on w Rejestrze 
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje 
działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Grupie 
Kapitałowej COGNOR oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub 
spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkiem 
organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych. 
 



Pan Krzysztof Zoła posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydział Zarządzania i 
Marketingu Politechniki Częstochowskiej, specjalność Zarządzanie i Marketing w Przemyśle 
Maszynowym. 
Doświadczenie zawodowe: 
1996 - 2002 w Kredyt Bank S.A. jako specjalista kredytowy; od 2002 do 2011 r. w spółce 
ZŁOMREX S.A. jako Dyrektor Finansowy oraz członek Zarządu, po przekształceniach 
organizacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta Pan Krzysztof Zoła pełni funkcję Członka 
Zarządu Dyrektora Finansowego w COGNOR SA. 
Pan Krzysztof Zoła pełnił także szereg funkcji w radach nadzorczych spółek Grupy 
Kapitałowej Emitenta. 
Wg oświadczenia złożonego przez Pana Krzysztof Zoła nie figuruje on w Rejestrze 
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje 
działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Grupie 
Kapitałowej COGNOR oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub 
spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkiem 
organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych. 
 
Pan Dominik Barszcz posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach specjalność – rachunkowość (2000r.). W 2002 roku ukończył 
Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalność: strategie 
podatkowe oraz uzyskał certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów. 
Pan Dominik Barszcz związany jest z Emitentem od 2000 roku przechodząc przez 
poszczególne szczeble kariery obecnie pełniąc funkcję Członka Zarządu Głównego 
Księgowego oraz Dyrektora ds. Informatyki. Pan Dominik Barszcz pełni szereg funkcji w 
organach spółek Grupy Cognor.  
Dodatkowo poza grupą COGNOR: 
·       2003 do nadal – Właściciel / Współwłaściciel BMD Biuro Rachunkowo-Prawne 
·       2005 do nadal – Prezes Zarządu BMD Sp. z o.o. (usługi finansowe) 
·       2011 do nadal – Dyrektor Zarządzający 4Workers Przemysław Sztuczkowski ZPChr 
(produkcja odzieży roboczej, usługi). 
Wg oświadczenia złożonego przez Pana Dominik Barszcz nie figuruje on w Rejestrze 
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje 
działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Grupie 
Kapitałowej COGNOR oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub 
spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkiem 
organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych. 
 
W imieniu Emitenta: 
Przemysław Sztuczkowski – Prezes Zarządu 
 
 
 


