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Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. („Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie § 5 pkt 5 oraz z § 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 ("Rozporządzenie”) informuje, że w dniu
dzisiejszym Rada Nadzorcza przekazała Emitentowi uchwałę, podjętą z dniem dzisiejszym, w przedmiocie
powołania do Zarządu Emitenta od dnia 1 października 2019 r., na pięcioletnią kadencję indywidualną, Pana Jana
Poświaty (Poświata) powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.
Pan Jan Poświata posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
(kierunek: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne). Ukończył również studia podyplomowe Executive MBA na
Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskał tytuł MBA na University of Illinois (UIUC).
Doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach przemysłowych (m.in jako Pełnomocnik ds. Rynków
Kapitałowych), a także prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie konsultingu i doradztwa, w tym
pozyskiwania środków z programów Unii Europejskiej.
Z Grupą TDJ związany od 2010 roku, pełniąc funkcje managerskie w spółkach z branż produkcyjnej,
nieruchomościowej oraz usługowej typu B2B:
- w latach 2010 - 2012 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w TDJ ESTATE Sp. z o.o. odpowiedzialnego
za zarządzanie operacyjne nieruchomościami znajdującymi się w portfelu spółki;
- w latach 2012 - 2014 zajmował stanowisko Doradcy Zarządu w TDJ S.A.
Pan Jan Poświata pełnił również funkcje zarządcze w Grupie FAMUR, piastując następujące stanowiska:
- w latach 2012 – 2013 zatrudniony na stanowisku Project Manager, odpowiedzialny z nadzór nad realizacją
kompleksowych kontraktów, realizowanych w lokalizacjach produkcyjnych należących do Grupy Famur;
- w latach 2014 – 2017 w FAMUR SA obejmował funkcję Prezesa Grupy Produktowej Kolejek, gdzie odpowiadał za
kompleksowe zarządzanie grupą biznesową należącą do Segmentu Transportu;
- Od roku 2017 do nadal – pełni funkcję Prezesa Zarządu w Śląskim Towarzystwie Wiertniczym "DALBIS" Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach, gdzie m.in. był odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu kompleksowej
restrukturyzacji spółki.
Pan Jan Poświata nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej 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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