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Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 22 maja 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Igora Fortunę 
z funkcji Członka Zarządu Spółki powierzając mu jednocześnie sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Igor Fortuna posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu, magistrem 
inżynierem technologii żywności.

Doświadczenie zawodowe Pana Igora Fortuny:

         -  od 11 sierpnia 2015 r. – Członek Zarządu MITMAR Sp. z o.o.,
         -  od 12 stycznia 2015 r. – Członek Zarządu PAMAPOL S.A.,
         -  od września 2013 r. zatrudniony w PAMAPOL S.A. na stanowisku dyrektora badań i rozwoju    
            oraz dyrektora zakładu produkcyjnego,
         -  od lipca 2007 r. do sierpnia 2013 r. zatrudniony w Zakładach Mięsnych Krzyżanowscy 
            obecnie QFG na  stanowisku dyrektora ds. produkcji,
         -  od listopada 2006 r. do lipca 2007 r. zatrudniony w Zakładach Mięsnych „Animex S.A.”                             
             w Starachowicach na stanowisku zastępcy dyrektora produkcji,
         -  od listopada 2005 r. do listopada 2006 r. zatrudniony w Zakładach Mięsnych „Animex S.A.”  
             w Starachowicach  na stanowisku dyrektora produkcji,
         -  od maja 2005 r. do listopada 2005 r. zatrudniony w Zakładach Mięsnych „Animex S.A.”                               
              w Starachowicach na stanowisku pełniący obowiązki dyrektora produkcji,
         -  od września 2000 r. do maja 2005 r. zatrudniony w Zakładach Mięsnych „Animex S.A.”                         
              w Starachowicach na stanowisku kierownika wydziału konfekcjonowania, które uległo    
              zmianie z dniem 1 sierpnia 2003 r. na stanowisko szefa wydziału,
         -  od grudnia 1999 r. do września 2000 r. zatrudniony w Zakładach Mięsnych „Przylep” S.A.                         
             w Przylepie na stanowisku kierownika przetwórni,
         -  od maja 1999 r. zatrudniony w Zakładach Mięsnych „Przylep” S.A. w Przylepie na 
             stanowisku starszego mistrza produkcji,
         -  od marca 1998 r. zatrudniony w Zakładach Mięsnych „Przylep” S.A. w Przylepie na 
             stanowisku specjalisty ds. technologii.

Pan Igor Fortuna nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki. Nie uczestniczy w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Igor Fortuna nie figuruje  w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy  o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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