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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w 
sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 
r. Nr 209 poz.1744), Zarząd PAMAPOL S.A.(Emitent) informuje, iŜ w dniu 1 października 2008 r. Rada Nadzorcza 
PAMAPOL S.A. podjęła uchwałę, na mocy  której w skład zarządu Emitenta powołano Pana Krzysztofa Półgrabia.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Krzysztof Półgrabia posiada wykształcenie wyŜsze: ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył takŜe Studia Podyplomowe w WyŜszej Szkole Bankowej w Poznaniu na 
Wydziale Finansów i Bankowości (specjalność: zarządzanie bankiem).
Pan Krzysztof Półgrabia  zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
–    w latach 1996 – 1997 w PKO BP S.A. Oddział Wieluń na stanowisku specjalisty ds. analiz finansowych 
klientów korporacyjnych,
–    w latach 1997-2007 w PROCAR S.A. w Wieluniu, w tym kolejno jako: specjalista ds. analiz finansowych, 
dyrektor, wiceprezes zarządu (1999-2001), prezes zarządu (od 2002 do 2007 roku),
–    w latach 2001-2002 w Holding P.T.S. S.A. w Wieluniu jako wiceprezes zarządu,
–    w latach 2003 – 2005 w Pamapol S.A. w Ruścu (i jej poprzedniku prawnym Pamapol Sp. z o.o.)  jako doradca 
ds. finansowych,
–    w latach 2004-2005 w Wielton S.A. jako doradca ds. finansowych,
–    od roku 2005 w Wielton S.A. w Wieluniu jako członek rady nadzorczej,
–    od roku 2005 w Pamapol S.A. w Ruścu jako dyrektor finansowy,
–    od roku 2005 w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie jako 
członek rady nadzorczej,
–    od roku 2007 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. w Ziębicach jako członek 
rady nadzorczej, 
–    od roku 2007 w Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. w Sławnie jako członek rady nadzorczej,
–    od roku 2007 w MitMar sp. z o.o. jako członek rady nadzorczej, a od marca 2008 r. prezes Zarządu MitMar Sp.z 
o.o. w Głownie.

Pan Krzysztof Półgrabia prowadzi ponadto - na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - 
działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania, doradztwa finansowego oraz wynajmu pojazdów. 
Działalność ta nie jest ani konkurencyjna ani istotna dla działalności Emitenta. 
Pan Krzysztof  Półgrabia nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, oraz nie uczestniczy w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w 
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
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