
Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 21-05-2016 

Temat: Przyjęcie rezygnacji dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa 

Zarządu Spółki 

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 
2016 r. Pan Wiesław Sażała złożył z dniem 20 maja 2016 r. rezygnację ze sprawowania funkcji Prezesa 
Zarządu Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Wiesław Sażała pozostanie w Spółce, realizując 
zadania w obszarze pigmentów i barwników. 
 
W dniu 20 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1/05/2016 powołała z dniem 20 maja 2016 
r. na Prezesa Zarządu Spółki Pana Artura Bielskiego zatrudnionego dotychczas w Spółce na stanowisku 
Dyrektora ds. Rozwoju. Kadencja nowego Prezesa Zarządu Spółki upływa 20 maja 2021 r. 
 
Poniżej przedstawiono informacje na temat nowego Prezesa Zarządu Spółki. 
 
a) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Pan Artur Bielski jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na 
kierunku Finanse i Bankowość oraz Politechniki Gdańskiej – Podyplomowego Studium Kadry 
Menedżerskiej do współpracy ze strukturami UE. 
 
Pan Artur Bielski jest ekspertem analizy finansowo-ekonomicznej, zamówień publicznych i funduszy 
pomocowych. W swojej karierze zawodowej był odpowiedzialny m.in. za procesy konsolidacji 
i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, optymalizacji kosztów i struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstw, pozyskiwanie źródeł zewnętrznego finansowania oraz współpracę z instytucjami 
finansowymi. 
 
Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1991 r. w bydgoskim oddziale BGŻ SA m.in. jako specjalista 
w zakresie analizy finansowej i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także weryfikacji kredytowej. Od 
2003 r. pracował jako Dyrektor ds. finansowych w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK“, 
aby po 9 latach współpracy kontynuować karierę jako Prezes Zarządu spółki Aquapark Bydgoszcz-
Myślęcinek. Od 2012, przez dwa lata, był Wiceprezesem Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Transportu 
Samochodowego SA. 
 
W latach 2008 – 2015 pełnił, obok funkcji zarządczych w spółkach, rolę Specjalisty asesora w Instytucji 
Zarządzającej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oceniając projekty realizowane 
z dofinansowaniem. 
 
Karierę w spółce Boruta-Zachem rozpoczął w 2014 r., by w kwietniu 2016 r. awansować na stanowisko 
Dyrektora ds. Rozwoju z funkcji Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego. 
 
b) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pan Artur Bielski nie prowadzi takiej działalności. 
 
c) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 
lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 
 



Poza stanowiskami wymienionymi w opisie doświadczenia zawodowego powyżej, Pan Artur Bielski nie 
był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w innych spółkach prawa 
handlowego 
 
d) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 
 
Pan Artur Bielski nie został skazany za przestępstwa czy oszustwa, nie otrzymał również sądowego 
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
e) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 
 
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Artur Bielski pełnił funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego. 
 
f) Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej, 
 
Pan Artur Bielski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem 
organu spółki kapitałowej, nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
 
g) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Pan Artur Bielski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące 

i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". 


