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Raport bieżący nr:  39/2017 

 

Data:    2017-06-30 

 

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A. 

 

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. 

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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) informuje, iż obradujące w dniu 30 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie FERRUM S.A. podjęło uchwałę o powołaniu z tym samym dniem do składu Rady Nadzorczej 

Spółki Pana Andrzeja Kasperek. 

Poniżej Spółka zamieszcza informacje nt. powołanej osoby. 

Pan Andrzej Kasperek jest od 20 lat związany z rynkiem kapitałowym w Polsce i Europie Środkowo - 

Wschodniej. Niezależny członek rad nadzorczych spółek publicznych notowanych na GPW. Założyciel 

i udziałowiec niezależnej firmy doradczej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem 

wartością przedsiębiorstw (VBM), a także doradztwie transakcyjnym i M&A.  

Wykształcenie:  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2012-2013) - studia podyplomowe (Zarządzanie wartością 

przedsiębiorstwa) 

Politechnika Warszawska (2003-2004) - studia podyplomowe (Wycena nieruchomości) 

Uniwersytet Łódzki (1992-1997) – studia magisterskie (Finanse i bankowość) 

Doświadczenie zawodowe:  

Investsight (2012 – obecnie) - partner zarządzający, doradztwo w obszarze strategii i finansów 

przedsiębiorstw, transakcji kapitałowych i relacji inwestorskich 

Unicredit (2010 – 2012) - dyrektor, doradztwo inwestycyjne w obszarze sektora budowlanego 

i deweloperskiego 

Inveno (2009 – 2010) - wiceprezes ds. inwestycji w funduszu typu venture capital 

UBS (2005-2008) - dyrektor, doradztwo inwestycyjne w obszarze sektora deweloperskiego, 

farmaceutycznego i chemicznego w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, Niemiec i Austrii 

Citigroup (2000-2005) - dyrektor, doradztwo inwestycyjne w obszarze sektora TMT (informatyka, 

telekomunikacja, media) w regionie Europy Środkowo – Wschodniej 

Bank Handlowy – Centrum Operacji Kapitałowych (1998 – 2000) - analityk, doradztwo inwestycyjne 

w obszarze sektora budowlanego, deweloperskiego i telekomunikacyjnego w Polsce 
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HSBC (1997 – 1998) - młodszy analityk 

Pełnione funkcje:  

Radpol S.A. (2017 – obecnie) Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu 

InPost S.A. (2017) Członek Rady Nadzorczej 

TIM S.A. (2016 - obecnie) Członek Rady Nadzorczej 

Polimex-Mostostal S.A. (2013- 2016) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu 

Sonel S.A. (2012-2015) Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu 

RAM-Serwis sp. z o.o. (2010 – obecnie) Członek Rady Nadzorczej 

Teta S.A. (2009-2010) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu 

Polski Koncern Mięsny Duda S.A. (2009) Członek Rady Nadzorczej 

Pan Andrzej Kasperek nie prowadzi w żadnej 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 Andrzej Kasperek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2017-06-30 Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki 

2017-06-30 Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

 

 


