Raport bieżący nr 10/2014
Data sporządzenia: 24.04.2014
Temat: Powołanie Zarządu na III kadencję
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące
Treść raportu:
Drozapol-Profil S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki dnia 24.04.2014r. podjęła uchwałę, na
mocy której powołała Zarząd na wspólną III kadencję, która rozpocznie się z dniem odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
Funkcję Prezesa Zarządu powierzono panu Wojciechowi Rybka, funkcję Wiceprezesa Zarządu panu
Jakubowi Kufel.
Pan Wojciech Rybka posiada wykształcenie wyższe. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Ekonomiczną
w Poznaniu w 1988r., na wydziale Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw.
Swoją wiedzę rozwijał i aktualizował na licznych kursach i szkoleniach: kursy językowe oraz z zakresu
handlu zagranicznego i finansów, kurs członków władz spółek kapitałowych, negocjacji, czasu pracy,
zarządzania personelem.
Przebieg pracy zawodowej:
W latach 1988-92 pełnił funkcję ekonomisty w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych
w Bydgoszczy.
W latach 1992-93 pan Wojciech Rybka prowadził własną działalność gospodarczą, od 1993 był
dyrektorem i współwłaścicielem P.W. "Drozapol - Profil" s.c. (aktualnie spółka akcyjna).
Od 01.06.2004 jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu „Drozapol-Profil” S.A.
W 2005 roku Wojciech Rybka otrzymał tytuł Biznesmena Roku woj. kujawsko-pomorskiego za rok
2004.
Pan Wojciech Rybka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności DrozapolProfil 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. Pan Wojciech Rybka nie został wpisany do Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.
Pan Jakub Kufel posiada wykształcenie wyższe. W 2000r. ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą im.
J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy (aktualnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) na kierunku
Zarządzanie i Marketing w organizacjach gospodarczych, uzyskując dyplom Inżyniera.
W 2003 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu – kierunek
Logistyka, a w 2007 roku studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu – kierunek
Handel Zagraniczny.
Przebieg pracy Zawodowej:
Od 2001 Drozapol-Profil S.A. - obecnie na stanowisku Członka Zarządu i Dyrektora ds. Logistyki.
1998-06 do 2001-06 Lucent Technologies Bydgoszcz – Koordynator logistyki napraw sprzętu
Telekomunikacyjnego.
Posiadane certyfikaty :
- Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Rzeczy – Egzamin
Państwowego Instytutu Transportu Samochodowego Warszawa
- Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym rzeczy – Egzamin
Państwowego Instytutu Transportu Samochodowego Warszawa
Dodatkowo swoją wiedzę pan Jakub Kufel podnosił i aktualizował na kursach i szkoleniach dla Kadry
Menadżerskiej.

Pan Jakub Kufel 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. Pan Jakub Kufel nie widnieje również w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych.

