Raport bieżący nr 54/2015
Data: 20152015-1212-16
Temat: Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że uchwałą nr
3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2015 r. pan Krzysztof
Burszka odwołany został z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie na ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęło uchwały, na
mocy których powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Pan Adam Laskowski
Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrany
został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:
2010 – 2014 Politechnika Gdańska, kierunek : elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka
(studia magisterskie – niestacjonarne)
2006 – 2009 Politechnika Gdańska, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność:
zarządzanie organizacją (studia magisterskie -niestacjonarne)
2000 – 2005 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika (studia inżynierskie –
stacjonarne)

Doświadczenie zawodowe:
2-4. 2015 - Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast – Box” S.A.
od 2013 - Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
Zastępca kierownika zespołu elektrycznego i teletechnicznego
od 2009 - prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą ElNetwork s.c. Adam Laskowski, Michał Sajenko, Marcin Pepliński

2009 – 2013 Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
Projektant w dziale elektrycznym
2005 – 2009 Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
Asystent projektanta oraz tłumacza w dziale elektrycznym
2004 – 2005 Scientech Personnel, Inc., USA, praktyki studenckie

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adam Laskowski nie jest wspólnikiem w
konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej
spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym
oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2. Pan Krzysztof Burszka
Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrany
został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:
Pan Krzysztof Burszka ukończył Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej na
kierunku Informatyki i zarządzania uzyskując tytuł inżyniera.

Doświadczenie zawodowe:
5.2015 – nadal – członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast – Box”
S.A.
2007- nadal – Dyrektor d/s rozwoju – Epicentrk Ukraina
2006- Kierownik projektu – Respektum Sp. z o.o. (Ukraina)
2005 – Dyrektor d/s asortymentu – Brico Depot (Castorama Polska)
2003-2004 – Szef regionalny – Castorama Polska Sp. z o.o.
1999-2002 – Kierownik działu – Castorama Polska Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Burszka nie jest wspólnikiem w
konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej
spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym

oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3. Pan Borys ArtariArtari-Kolumb
Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrany
został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:
Pan Borys Artari-Kolumb posiada wykształcenie wyższe techniczne. W 1998 roku ukończył
studia na Kijowskim Instytucie Zarządzania i Komunikacji.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2000 roku praca na Stanowisku starszego kasjera, a następnie Kierownika Działu Konwersji
walut w „Grejt sojuz 2000” sp. z o.o.
Od 2002 roku zatrudniony jako Kierownik Sektora sprzedaży hurtowej a następnie Kierownik
Działu Regionalnych Sprzedaży w „Elektrotechnika” sp. z o .o.
W 2003 roku rozpoczął pracę w „Epicentr K” Sp z o.o. na stanowisku naczelnika działu
„Elektrotechnika”. W 2004 r przeniesiony na stanowisko Dyrektora Handlowego, a następnie
w 2005 roku na stanowisko dyrektora Hipermarketu Nr 1. W 2005 roku został dyrektorem
największego (w tym czasie) Hipermarketu budowlanego Nr 2,o powierzchni targowej 35 000
m2.
W latach 2007 – 2013 pracował jako Dyrektor regionalny krajowej sieci budowlanogospodarczych hipermarketów „Epicenter K”.
Następnie od 1.11.2013 do 17.10.2014 r. zajmował stanowisko Generalnego Dyrektora w
„Nowa Linia” S. A.
Od 18.10.2014 roku pracuje jako Dyrektor ds. sprzedaży detalicznej w „Epicentr K” Sp. z.o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Borys Artari-Kolumb nie jest wspólnikiem w
konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej
spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym
oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4. Pani Iuliia Vlasenko
Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrana
została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
W 1997 roku podjęła naukę w Tatarszczańskiej Uczelni Agrotechnicznej na wydziale
„Prawoznawstwo”, którą ukończyła w 2001 roku. Otrzymała z wyróżnieniem dyplom
młodszego specjalisty z zakresu „Prawoznawstwo” i zdobyła kwalifikacje prawnika.
Jednocześnie zaocznie ukończyła studia z zakresu „Rachunkowość” – otrzymała z
wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty i zdobyła kwalifikacje księgowego.
5.08.2001-25.06.2002 – edukacja w Akademii Państwowej podatkowej służby Ukrainy
W 2002 roku rozpoczęła naukę na Akademii Adwokatury Ukrainy.
W 2003 roku zdobyła pełne wyższe wykształcenie ze specjalności Prawoznawstwo.

Doświadczenie zawodowe :
8.01.2004 –do dnia dzisiejszego – Epicentr K sp.z o.o., radca prawny
2.01.2003-31.12.2003 –Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy ,specjalista II kategorii
1.07.2002-07.11.2002 – „Ariadna” Sp. z o.o. –prawnik

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Iuliia Vlasenko nie jest wspólnikiem w
konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej
spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym
oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
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Krzysztof Pióro
Prezes Zarządu

