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Raport bieżący nr:  75/2015 

 

Data:    2015-11-24 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat:  Zmiana w składzie Zarządu FERRUM S.A. 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

 

Treść raportu: 

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd 

FERRUM S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała 

z dniem 1 grudnia 2015 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki VIII kadencji Pana Krzysztofa 

Kasprzyckiego. 

 

Poniżej Emitent przekazuje informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji wraz z opisem 

przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej Pana Krzysztofa Kasprzyckiego. 

 

Wykształcenie: 

 

1. Politechnika Częstochowska - Wydział: Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Fizyki Stosowanej - studia 

doktoranckie (w trakcie). 

2. Politechnika Częstochowska (Wydział Zarządzania) na kierunku: Zarządzanie i Marketing  

 specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem - tytuł: magister (2001), 

 specjalność: Zarządzanie produkcją i jakością - tytuł: inżynier (1999). 

3. Egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa (1998 r.). 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

HW Pietrzak Holding S.A. 

Zatrudniony od 10.07.2014 r. na stanowisku Dyrektora Generalnego. 

 

Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. 

Zatrudniony od dnia 28.07.2011 r. na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji. Dodatkowo w tym samym okresie 

pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

 

FERRUM S.A. 

Zatrudniony od dnia 18.04.2011 r. W okresie zatrudnienia wykonywał (-uje) pracę na stanowisku Dyrektora ds. 

Produkcji (od 18.04.2011 r. do 30.11.2012 r.) oraz Dyrektora Zakładu (od 01.12.2012 r. do nadal). Dodatkowo od 

13.12.2012 r. pełni funkcję Prokurenta. 

 

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. (do 14.07.2000 r. Huta „Częstochowa” S.A.) 

Zatrudniony od 01.09.1989 r. do 30.06.2011 r. W okresie zatrudnienia wykonywał pracę na stanowiskach: 

pracownik młodociany, elektromonter, specjalista ds. prefabrykacji, mistrz produkcji ESAB, kierownik oddziału 

prefabrykacji – CED, specjalista planowania, specjalista handlowiec, kierownik działu kontroli i systemów 

jakości, kierownik kontroli jakości, kierownik Hali R, kierownik wydziału konstrukcji metalowych, szef 

konstrukcji metalowych. Dodatkowo w spółce „Prefmet” wyodrębnionej z Huty Częstochowa pełnił funkcję 

Członka Rady Nadzorczej. 
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Szkolenia: 

 kurs energetyczny dozorowy; 

 kurs SEP-dozorowy; 

 kurs BHP-dozorowy; 

 szkolenie z zakresu obsługi systemu komputerowego QNX. 

 

Pan Krzysztof Kasprzycki nie prowadzi w zakresie innym niż wskazany powyżej żadnej działalności 

w szczególności formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz 

nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Kasprzycki nie 

figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2015-11-20 Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2015-11-20 Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński 

 


