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Treść raportu: 
 
Zarząd Drozapol-Profil  S.A. informuje, że dnia 10.08.2012r.  powołał na Prokurentów Spółki panią 
Agnieszkę Łukomską i pana Macieja Wiśniewskiego, udzielając im Prokury łącznej z Członkiem 
Zarządu albo innym Prokurentem.  
 
Pani Agnieszka Łukomska posiada wykształcenie wyższe. W 2003r. ukończyła Akademię Techniczno-
Rolniczą im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy (aktualnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) na 
kierunku Zarządzanie i Marketing,  uzyskując dyplom Inżyniera. W 2005 roku uzyskała tytuł magistra 
w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, kierunek Finanse i Bankowość. Ponadto pani Agnieszka 
Łukomska w 2010 roku ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej                
w Toruniu, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy.   
Pracę w Drozapol-Profil S.A. pani Agnieszka Łukomska rozpoczęła w 2005 roku. Aktualnie, poza 
funkcją Prokurenta, obejmuje stanowisko Dyrektora Biura Zarządu i Controllingu. 
Dodatkowo swoją wiedzę pani Agnieszka Łukomska podnosiła  i aktualizowała na różnych kursach 
i szkoleniach dla kadry menadżerskiej, w tym ukończyła kurs First Time Manager organizowany przez 
ICAN Institute i Harvard Business School oraz kurs na Dyrektora Finansowego organizowany przez 
Polską Akademię Rachunkowości. 
Pani Agnieszka Łukomska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 
Drozapol-Profil S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, 
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie widnieje również w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych. 
 
Pan Maciej Wiśniewski posiada wykształcenie wyższe.  W 2005 roku ukończył Akademię Bydgoską im. 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Nauk Politycznych,  kierunek: politologia, specjalizacja 
dziennikarska.  
Od 2007 pan Maciej Wiśniewski pracuje w Drozapol Profil S.A. – aktualnie na stanowisku Dyrektora 
ds. Zakupów i Handlu Zagranicznego. 
W latach 2004-2006 przebywał w USA, gdzie pracował na stanowiskach organizacyjno- 
wykonawczych. 
W latach 2007-2012 kwalifikacje pan Maciej Wiśniewski podnosił na licznych kursach i szkoleniach 
m.in. z zakresu negocjacji, zarządzania łańcuchem dostaw, nowoczesnego managementu oraz project 
managementu. 
W 2010  roku ukończył kurs First Time Manager organizowany przez  ICAN Institute i Harvard 
Business School.  
Pan Maciej Wisniewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 
Drozapol-Profil S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, 
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie widnieje również w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych. 
 
Jednocześnie Zarząd Spółki zmienił rodzaj Prokury udzielonej pani Elżbiecie Winiarskiej w 2008 roku z 
Prokury łącznej z Członkiem Zarządu na Prokurę łączną z innym Prokurentem. 



 
Podstawa prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim ("Rozporządzenie"). 
 
 
 


