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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki IALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu
10 października 2016 roku uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta powołano Pana Pawła
Tarnowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta z chwilą podjęcia uchwały.
Pan Paweł Tarnowski posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie finansów przedsiębiorstw oraz
w branży inwestycyjnej. Przed dołączeniem do struktur Emitenta w latach 2008 – 2016 był
zatrudniony w grupie kapitałowej Kulczyk Investments, gdzie odpowiadał przede wszystkim
za nadzór właścicielski oraz nowe inwestycje. Do jego największych osiągnięć w tym okresie
można zaliczyć zarządzanie złożonymi projektami inwestycyjnymi, restrukturyzacje
i optymalizacje spółek, pozyskiwanie finansowań dłużnych, transakcje na rynku publicznym.
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w dziale audytu PwC i kontynuował ją w dziale doradztwa
transakcyjnego EY. Pracował ze spółkami z wielu różnych branż, między innymi z sektora nowych
technologii, energetycznego, surowcowego, FMCG, handlu detalicznego.
Pan Paweł Tarnowski ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość,
obecnie przygotowuje pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia
biegłego rewidenta oraz jest członkiem ACCA.
W grupie kapitałowej Emitenta Pan Paweł Tarnowski odpowiada głównie za nadzór nad
procesami finansowymi, zarządzanie płynnością, raportowanie, planowanie podatkowe, jak
również jest współodpowiedzialny za identyfikację możliwości rozwoju grupy kapitałowej,
ustalanie dla niej strategii oraz jej realizację.
Zgodnie z przekazanym Emitentowi oświadczeniem, Pan Paweł Tarnowski nie wykonuje innej
działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna,
jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu konkurencyjnego spółki kapitałowej lub członek organu
jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Paweł Tarnowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego
na podstawie ustawy o KRS.
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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
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 133).
Podpisy:
Moncef Khanfir – Prezes Zarządu
Szymon Pura – Wiceprezes Zarządu

