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Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 5 pkt 4) - 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, że w dniu dzisiejszym, Pan Przemysław 
Kozłowski złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 7 maja 2019 roku (tj. wraz z upływem tego dnia) z funkcji 
wiceprezesa zarządu Zamet S.A.
Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym, Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła uchwałę o 
powołaniu do zarządu Zamet S.A. z dniem 8 maja 2019 roku, na wspólną trzyletnią kadencję, Pana Adriana 
Smeję, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Jako wiceprezes zarządu ds. finansowych 
Zamet S.A., Pan Adrian Smeja będzie odpowiedzialny za obszar finansów i sprawozdawczości grupy kapitałowej 
Zamet.
Pan Adrian Smeja jest absolwentem kierunku ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów 
podyplomowych na Politechnice Warszawskiej. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz jest członkiem the 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w dziale audytu i doradztwa gospodarczego Arthur Andersen. W 
latach 2002 - 2011 pracował w Ernst & Young jako senior, manager, senior manager, a następnie Executive 
Director zajmował się prowadzeniem badań sprawozdań finansowych oraz doradztwem dla dużych polskich 
spółek i międzynarodowych koncernów.
W latach 2011 – 2013 był dyrektorem finansowym Fota S.A., pełniąc jednocześnie funkcję prokurenta, a następnie 
członka zarządu spółki. W latach 2013-2015 pracował w Energomontaż - Północ Gdynia S.A. na stanowisku 
doradcy zarządu ds. finansowych, a następnie wiceprezesa zarządu. W 2016 roku prowadził niezależną 
działalność jako doradca w zakresie finansów przedsiębiorstw i restrukturyzacji. W okresie 2017-2018 pracował 
jako dyrektor ds. rozwoju w Grupie GPEC.
Od grudnia 2018 roku, Pan Adrian Smeja związany jest z grupą TDJ S.A. pracując na stanowisku wiceprezesa 
zarządu ds. finansowych w FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie, którą to funkcję będzie łączył z funkcją wiceprezesa 
zarządu ds. finansowych w Zamet S.A. Działalność FPM S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
Emitenta. Pan Adrian Smeja nie wykonuje innej niż wskazana powyżej działalności poza przedsiębiorstwem 
Emitenta, w szczególności nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Zamet S.A., 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. Pan Adrian Smeja nie figuruje w 
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
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