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Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. („Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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, zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Rada
Nadzorcza Spółki przekazała Emitentowi uchwałę podjętą z dniem 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie powołania
od dnia 28 czerwca 2019 r. do Zarządu Emitenta, na pięcioletnią kadencję indywidualną, Pana Jakuba Dzierzęgi
(Dzierzęga) powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Pan Jakub Dzierzęga posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na
kierunku finanse i ubezpieczenia.
Praktykę zawodową zdobywał w EY (usługi księgowe) oraz PwC (dział doradztwa).
- w okresie od marca do czerwca 2012 r. zajmował stanowisko referenta ds. analiz w Beskidzkim Domu
Maklerskim
Z Grupą TDJ związany od 2012 r.
- w latach 2012 - 2016 zajmował w TDJ S.A. odpowiednio stanowiska analityka finansowego oraz Kierownika
Działu Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego,
- w latach 2016 - 2018 obejmował stanowisko Managera ds. Restrukturyzacji PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX
S.A.), do roku 2018 pełnił w tej spółce również funkcję Prokurenta
- od 2014 do nadal - związany z FAMUR S.A. – w spółce zajmował kolejno następujące stanowiska: Analityk ds.
Relacji Inwestorskich, Manager ds. Strategii i Inwestycji oraz obecnie Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
Pan Jakub Dzierzęga pełni również funkcje zarządcze oraz nadzorcze w innych spółkach z Grupy FAMUR piastując
następujące stanowiska:
Prezes Zarządu w PBSz 1 sp. z o o. - do nadal,
Prezes Zarządu w FAMUR FINANCE&RESTRUCTURING sp. z o.o. (dawniej: KOPEX
FINANCE&RESTRUCTURING sp. z o.o.) – do nadal,
Prezes Zarządu w FAMUR INVEST sp. z o.o. – do nadal,
Członek Rady Nadzorczej w RELT sp. z o.o. – do nadal
Członek Rady Nadzorczej w K- CONSTRUCTION sp. z o.o.(dawniej: KOPEX CONSTRUCTION sp. z o.o.) – do
nadal,
Członek Rady Nadzorczej w EX-COAL sp. z o.o. (dawniej: KOPEX EX-COAL sp. z o.o.) – do nadal,
Członek Rady Nadzorczej w ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO WIERTNICZE "DALBIS" sp. z o.o. – do nadal,
Członek Rady Dyrektorów w KOPEX AFRICA Ltd – do nadal.

Pan Jakub Dzierzęga nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki os obowej lub
jako członek organu spółki kapitałowej bądź́ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie
jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
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