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Treść raportu:

UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Jana 
Piotrowskiego na stanowisko członka Zarządu spółki UNIBEP S.A., na obecną czwartą kadencję Zarządu.

Pan Jan Piotrowski jest zatrudniony w spółce UNIBEP S.A. od 2005 roku. Od 2007 roku pełni funkcję dyrektora ds. 
rozwoju a od 2008 roku został dodatkowo powołany na prokurenta spółki. Jako dyrektor ds. rozwoju Pan Jan 
Piotrowski zajmuje się w szczególności pozyskiwaniem zamówień w segmencie krajowego budownictwa 
kubaturowego, ponadto odpowiedzialny jest za nadzór nad obsługą serwisową zrealizowanych przez spółkę 
budów w segmencie krajowego budownictwa kubaturowego a także za organizację pracy i nadzór nad działem 
jakości.

Pan Jan Piotrowski ukończył studia magisterskie na wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Białostockiej, 
kierunek  - inżynieria środowiska. Posiada ponadto uprawnienia państwowe potwierdzające przygotowanie do 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie a także ukończone podyplomowe studium menedżerskie w 
zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Jan Piotrowski od początku swojej kariery związany był z branżą budowlaną. 

Przebieg pracy zawodowej wraz z zajmowanymi stanowiskami:
2007 – obecnie UNIBEP S.A. - dyrektor ds. rozwoju,
2005 – 2007 UNIBEP S.A.  - kierownik kontraktu, 
2000-2005 INSTAL S.A. w Białymstoku  - dyrektor ds. produkcji,
1995 -1999 RAAB KARCHER ENERGY SERVICES (VITERRA) Sp. z o.o. – doradca techniczno-handlowy, 
pełnomocnik handlowy, kierownik kontraktu,
1982-1995 PIP INSTAL Białystok – inżynier budowy, kierownik robót, kierownik kontraktu, kierownik grupy robót.

Pan Jan Piotrowski oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec spółki. Nie jest wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Jan Piotrowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 
Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 
roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).
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