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Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  

 

 

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009, Nr 185, poz. 1439) oraz na podstawie § 5 ust. 22  

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2009, Nr 33, 

poz. 259), Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu  4 

marca 2011 r. akcjonariusz Spółki – KSM Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 

działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, powołał na członka Rady Nadzorczej 

Spółki Pana René Sommera, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Spółki. 

 

Pan   René  Sommer nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie 

jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr 

Sądowy. Pan René Sommer jest akcjonariuszem spółki KSM Investment S.A. z siedzibą w 

Luksemburgu, która jest większościowym akcjonariuszem Spółki. 

 

Na dzień sporządzania niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. jest 

następujący:  

a) René Sommer – Przewodniczący, 

b) Jacek Woźniak – Wiceprzewodniczący, 

c) Dariusz Prończuk, 

d) Raimondo Eggink, 

e) Martin Dokoupil, 

f) Anthony Brown. 

 

Pan René Sommer ukończył szkołę techniczną w Pradze, uzupełniając następnie swoje 

kwalifikacje na studiach MBA i innych kursach specjalistycznych z zakresu 

przedsiębiorczości i zarządzania. Do 1990r.  pracował miedzy innymi jako Project Manager 

ds. produkcji dla ČKD Polovodiče Praha. W 1990r. Pan René Sommer założył własną 

działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego - prowadził sieć sklepów 

spożywczych, był importerem i hurtownikiem produktów spożywczych np. z Grecji, Bułgarii, 

Słowacji itp. 

 



W 1992r. rozpoczął współpracę z firmą rodzinną SP Vrachos s.r.o.- poprzednikiem prawnym 

spółki Kofola Holding a.s. z siedzibą w Republice Czeskiej, która obecnie jest spółką zależną  

Spółki KOFOLA S.A.  

 

W trakcie współpracy z Kofola Holding a.s, René Sommer zajmował różne stanowiska w 

strukturach firmy, zarówno w dziale sprzedaży, finansów, HR i dziale prawnym. Był 

współautorem strategicznego planu rozwoju spółki w pierwszych latach jej działalności. 

Uczestniczył aktywnie w rozwoju Grupy Kofola zarówno na terenie Republiki Czeskiej jak i 

poza jej granicami. Zajmował również stanowisko dyrektora generalnego (CEO) w spółce 

Kofola a.s. z siedzibą w Republice Czeskiej, przyczyniając się do osiągnięcia celów 

strategicznych w ramach całej grupy kapitałowej Kofola. Aktualnie Pan René Sommer nie 

pełni funkcji członka zarządu w Kofola Holding a.s ani w innych spółkach zależnych 

KOFOLA S.A. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora działu prawnego i działu HR w 

Kofola Holding a.s., będąc odpowiedzialnym za tworzenie i realizowanie spójnej strategii w 

obszarze zasobów ludzkich w ramach całej Grupy kapitałowej Kofola oraz za bezpieczeństwo 

prawne Grupy. 

 


