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Powołanie osób zarzadzających 
 
Zarząd HOOP S.A. informuje , że w związku z wygaśnięciem kadencji zarządu, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2007 roku powołało zarząd nowej 
kadencji w dotychczasowym składzie tj. : 
 
  1/ Dariusza Wojdygę do pełnienia funkcji prezesa zarządu 
  2/ Marka Jutkiewicza do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu 
 
W załączeniu podajemy życiorysy członków zarządu: 
 
 
 
Podstawa prawna: 
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
  



Dariusz Wojdyga – Prezes Zarządu 

Pan Dariusz Wojdyga jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. 

Pan Dariusz Wojdyga posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.). 

Pan Dariusz Wojdyga kolejno pracował: 

• w latach 1990 – 1994 – prowadził indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą „Export 

– Import” D.Wojdyga; 

• w latach 1991 – 1993 – był Prezesem Zarządu „Bobmark International” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie; 

• w latach 1992 – 1993 – był Prezesem Zarządu „SAFT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

• od 1994 prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „VIDEO – GAMES”; 

• od 1995 roku jest Prezesem Zarządu HOOP International Sp. z o.o. obecnie HOOP S.A. 

• Od grudnia 2004 jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce PPWM Woda Grodziska 

Sp. z o.o. 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Wojdyga nie prowadzi działalności konkurencyjnej 

wobec HOOP S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest 

członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak 

również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organ. Pan Dariusz Wojdyga 

nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Dariusz Wojdyga nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub 

likwidacji. 

Pan Dariusz Wojdyga posiada udziały w następujących podmiotach prawnych: 

Nazwa podmiotu Siedziba Ilość posiadanych 

udziałów 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Performance Marketing sp. z o.o. Warszawa 50 50% 

Nord Development sp. z o.o. Warszawa 90 95% 

 

W żadnym z powyższych podmiotów Pan Dariusz Wojdyga nie jest członkiem organu zarządzającego 

lub nadzorczego. 

 

Marek Jutkiewicz – Wiceprezes Zarządu  

Pan Marek Jutkiewicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. 

Pan Marek Jutkiewicz posiada wykształcenie wyższe (mgr elektronik). 

Pan Marek Jutkiewicz kolejno pracował: 



• w latach 1990 – 1992 – prowadził indywidualną działalność gospodarczą, przedmiotem której 

była wymiana handlowa z Dalekim Wschodem; 

• w latach 1993 – 1999 – był zatrudniony w „Bobmark International” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, w tym w okresie od 1992 do 1996 na stanowisku Dyrektora ds. Handlowych, w 

okresie od 1996 do 1999 pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej spółki; 

• od 1998 roku jest Wiceprezesem Zarządu HOOP International Sp. z o.o. obecnie HOOP S.A. 

• od 2003 roku prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Marek Jutkiewicz, 

przedmiotem której jest działalność developerska; 

• Od grudnia 2004 jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. 

 

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Jutkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej 

wobec HOOP S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest 

członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak 

również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Marek Jutkiewicz 

nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Marek Jutkiewicz nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. Pan 

Marek Jutkiewicz pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce „HOOP Servis” S.A. z siedzibą w Bielsku 

Podlaskim, która nigdy nie podjęła działalności gospodarczej, i która na mocy uchwały WZA została 

postawiona w stan likwidacji. 

 

Pan Marek Jutkiewicz posiada udziały w następujących podmiotach prawnych: 

Nazwa podmiotu Siedziba Ilość posiadanych 

udziałów 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Gardenau sp. z o.o. Warszawa 4.300 100% 

Stegny 1 sp. z o.o. Warszawa 95 95% 

MJ Invest sp. z o.o. Warszawa 90 90% 

Allenort  Medica sp. z o.o. Warszawa 500 10% 

OW Proton sp. z o.o. Kołobrzeg 140 100% 

  

W żadnym z powyższych podmiotów Pan Marek Jutkiewicz nie jest członkiem organu zarządzającego 

lub nadzorczego. 
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