
Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 02-08-2016 

Temat: Powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu Spółki 

 
 
 
Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje, że w dniu 2 sierpnia 
2016 r. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1/08/2016 powołała z dniem 2 sierpnia 2016 r. na 
Wiceprezesa Zarządu Spółki Panią Ewę Wójcikowską. 
 
Poniżej przedstawiono informacje na temat nowego Wiceprezesa Zarządu Spółki. 
 
a) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Pani Ewa Wójcikowska jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki 
Łódzkiej, Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej na kierunku Zarządzanie – studia podyplomowe 
oraz Uniwersytetu Erazma z Rotterdamu – studia podyplomowe MBA. 
 
Pani Ewa Wójcikowska jest skutecznym menadżerem i liderem zorientowanym na rozwój i osiąganie 
rezultatów, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu branżą chemiczną i kosmetyczną. 
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała od 1990 r. jako asystent w Instytucie Inżynierii Chemicznej 
i Procesowej Politechniki Łódzkiej. Od 1996 r. była pracownikiem, a następnie zasiadała w organach 
zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego z grupy Global Cosmed. Pani Ewa 
Wójcikowska w Global Cosmed S.A. przeszła poszczególne szczeble kariery zawodowej - począwszy od 
Kierownika Laboratorium badawczo-rozwojowego i kontroli jakości, żeby od 2008 r. do czerwca 2016 
r. kontynuować karierę jako Prezes Zarządu Global Cosmed S.A. W latach 2001-2011 była Członkiem 
Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu Global Pollena w Jaworze. W latach 2004-2008 pełniła funkcję 
Prezesa Zarządu w Global-Buck Service w Jaworze. W latach 2005-2011 była Członkiem Ray Nadzorczej 
I Prezesem Zarządu w Pollena Malwa w Świętochłowicach. 
 
Pani Ewa Wójcikowska w BORUTA-ZACHEM S.A. będzie odpowiadać za Wydział Chemii Gospodarczej 
i Produkcji Kosmetyków. 
 
b) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pani Ewa Wójcikowska 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, Pani Ewa 
Wójcikowska nie była 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 



 
Pani Ewa Wójcikowska nie została skazana za przestępstwa czy oszustwa, nie otrzymała 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 Pani Ewa Wójcikowska pełniła 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 
 
Pani Ewa Wójcikowska 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 
 
Pani Ewa Wójcikowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące 

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


