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Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 5 pkt 5) 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. 2018, poz.757), informuje 
o powzięciu wiadomości, iż w dniu 25 września 2018 roku, Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła uchwały mocą 
których:
- Do zarządu Emitenta powołany został z dniem 26 września 2018 roku, Pan Przemysław Kozłowski, któremu 
Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu; 
- Na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta, powołany został z dniem 26 września 2018 roku, Pan Artur 
Jeziorowski, dotychczas pełniący w przedsiębiorstwie Emitenta funkcję Wiceprezesa Zarządu;

Pan Przemysław Kozłowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w 
Krakowie, na kierunku Funkcjonowanie i Rozwój Przedsiębiorstw oraz Rachunkowość. Ponadto Pan Przemysław 
Kozłowski ukończył liczne kursy i szkolenia w obszarze zarządzania strategicznego, finansów przedsiębiorstw, 
kontrolingu czy zarządzania wartością przedsiębiorstw. Pan Przemysław Kozłowski posiada bogate 
doświadczenie w sprawowaniu kluczowych funkcji menadżerskich w ramach grup kapitałowych różnych branż, 
gdzie z sukcesem wpływał na poprawę wyników finansowych, rentowności oraz optymalizację procesów. Jest 
współtwórcą strategii zarządzanych spółek, które z sukcesem implementował. Kierował projektami o znaczeniu 
strategicznym dla organizacji i nowoczesnych narzędzi zarządzania. W dotychczasowej karierze zawodowej, Pan 
Przemysław Kozłowski był zatrudniony jako: specjalista ds. analiz w Gambud S.A. z siedzibą w Krakowie 
(1998-1999), koordynator ds. controlingu oraz zastępca kierownika księgowości ogólnej w KPBP-BICK S.A. 
będącego częścią grupy Mostostal Export S.A. (1999-2002), analityk finansowy, kierownik działu kontrolingu i 
analiz finansowych oraz Dyrektor Finansowy w KOLPORTER Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (2002-2008), 
Wiceprezes Zarządu oraz Prezes Zarządu w PRETORIUS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (2008-2011), Członek 
Zarządu / Dyrektor Finansowy w Oknoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie k. Krakowa (2012-2014), Członek 
Zarządu / Dyrektor Finansowy  w ZPUE S.A. i Prezes Zarządu w spółce ZPUE Holding Sp. z o.o. z siedzibą we 
Włoszczowej (2014-2016) oraz Prezes Zarządu w Erbud CUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej częścią 
grupy kapitałowej Erbud S.A. (2016-2017).  Ponadto Pan Przemysław Kozłowski posiada doświadczenie w 
sprawowaniu nadzoru, sprawując funkcje w Radach Nadzorczych spółek z grupy ZPUE S.A. w latach 2015-2016. 
Pan Przemysław Kozłowski oświadczył, iż nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta oraz 
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak i 
nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Przemysław Kozłowski 
oświadczył, iż nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
Pan Przemysław Kozłowski będzie w przedsiębiorstwie Emitenta pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu i będzie 
odpowiedzialny za obszar związany z finansami i sprawozdawczością grupy kapitałowej. Ponadto, swoim 
doświadczeniem będzie wspierał grupę kapitałową Zamet w realizacji strategicznych celów. 

Pan Artur Jeziorowski posiada dyplom magistra zarządzania oraz dyplom Master of Business Administration 
(MBA) wydany przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie przy akredytacji Oxford Brookes University. Pan Artur 
posiada bogate doświadczenie zdobyte w spółkach doradczych jak również jako osoba sprawująca kluczowe 
funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego. W dotychczasowej karierze zawodowej, był zatrudniony jako 
asystent w dziale audytu w Deloitte Audit Services (1999-2003), następnie jako Konsultant oraz Starszy Konsultant 
w spółce Andersen Business Consulting (2003-2008) a także jako Manager i Senior Manager w Ernst & Young 
Business Advisory (2008-2013). Ponadto Pan Artur Jeziorowski sprawował funkcje Prezesa Zarządu w spółce 
PKP Cargotabor (2013-2016) oraz funkcje Dyrektora Zarządzającego ds. Utrzymania w spółce PKP Cargo S.A. 
(2015-2016). Od 2016 roku jest związany z Grupą ZAMET, gdzie pełni funkcję pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w 
Zamet S.A. oraz Prezesa Zarządu Mostostal Chojnice Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również 
Członka Rady Nadzorczej Zamet – Budowa Maszyn S.A. Pan Artur Jeziorowski oświadczył, że nie prowadzi 
działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 
członek jej organu, jak również że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS. Pan Artur Jeziorowski, jako Prezes Zarządu, będzie odpowiedzialny za całokształt 
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podstawie ustawy o KRS. Pan Artur Jeziorowski, jako Prezes Zarządu, będzie odpowiedzialny za całokształt 
działalności spółki ZAMET S.A. oraz grupy kapitałowej ZAMET.  
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