
 
 

 
 

 

 

Raport bieżący nr 31/2021  

Data: 2 lipca 2021 r.  

Temat: Powołanie osób nadzorujących 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  

 

Treść raportu:  

Zarząd Artifex Mundi S.A. ("Spółka") informuje, że:  

- w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20 powołało Pana 

Tomasza Grudzińskiego do Rady Nadzorczej Spółki. Pan Tomasz Grudziński oświadczył, że nie 

wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku 

do działalności wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w 

innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

- w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21 powołało Pana 

Rafała Wrońskiego do Rady Nadzorczej Spółki. Pan Rafał Wroński oświadczył, że nie wykonuje 

działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do 

działalności wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, 

nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

- w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 22 powołało Panią 

Ewelinę Nowakowską do Rady Nadzorczej Spółki. Pani Ewelina Nowakowska oświadczyła, że nie 

wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku 

do działalności wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w 

innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Życiorysy oraz oświadczenia Panów Tomasza Grudzińskiego i Rafała Wrońskiego oraz Pani Eweliny 

Nowakowskiej stanowią załączniki do raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku i są 

dostępne na stronie internetowej Spółki. 

- w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 23 powołało Pana 

Roberta Ditrycha do Rady Nadzorczej Spółki. Pan Robert Ditrych oświadczył, że nie wykonuje 

działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do 

działalności wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, 

nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej  



 
 

 
 

 

 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Życiorys oraz oświadczenie Pana Roberta Ditrycha stanowią załącznik do raportu bieżącego nr 28/2021 

z dnia 29 czerwca 2021 roku i są dostępne na stronie internetowej Spółki. 

- w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 24 powołało Pana 

Filipa Gorczycę do Rady Nadzorczej Spółki. Pan Filip Gorczyca oświadczył, że nie wykonuje działalności 

poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też 

członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Życiorys oraz oświadczenie Pana Roberta Ditrycha stanowią załącznik do raportu bieżącego nr 27/2021 

z dnia 28 czerwca 2021 roku i są dostępne na stronie internetowej Spółki. 

- w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 25 powołało Pana 

Adama Markiela do Rady Nadzorczej Spółki. Pan Adam Markiel oświadczył, że nie wykonuje 

działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do 

działalności wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, 

nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Życiorys oraz oświadczenie Pana Adama Markiela stanowią załącznik do raportu bieżącego nr 29/2021 

z dnia 2 lipca 2021 roku i są dostępne na stronie internetowej Spółki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


