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Temat: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej 

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

Zarząd Spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie (Spółka) działając zgodnie z Zasadami Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 
zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej 
Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 26 września 2014 zgłoszony został Pan Moshy Cohen 
jako kandydat na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.  

 

Zarząd Spółki przypomina, iż na dzień 29 września 2014 r. zostało zwołane Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad wskazano m.in. wybór nowego Członka 
Rady Nadzorczej. 

 

W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia CV kandydata. 

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady 
Nadzorczej Spółki. 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 38 pkt. 1. ust. 3) 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. 2009, nr 33, poz. 
259) oraz w zw. z Rozdziałem II, pkt. 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 38 pkt. 1. ust. 3) 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. 2009, nr 33, poz. 
259) oraz w zw. z Rozdziałem II, pkt. 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 



Moshy Cohen jest Wiceprezesem w RC Cola International Columbus Georgia USA (spółki z 

grupy Cott Beverages) odpowiedzialnym marketing i rozwój biznesu. Z RC Cola International 

Pan Cohen związany jest od 2005 r. Wcześniej pracował dla spółki Jafora Tabori, części 

amerykańskiej Grupy  Grey, początkowo jako członek kierownictwa działu sprzedaży 

następnie odpowiedzialny za zarządzanie kategorią produktów, później zaś jako Wiceprezes 

Zarządu odpowiedzialny za marketing. Większość swojego przeszło siedemnastoletniego 

doświadczenia zawodowego w branży napojowej Pan Cohen zdobywał będąc 

odpowiedzialnym za obszar marketingu strategicznego, współpracę ze strategicznymi 

partnerami oraz zarządzanie projektami związanych rozwojem biznesu na rynkach 

zagranicznych. Moshy Cohen jest absolwentem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Ben 

Guriona ponadto ukończył studia MBA na tej samej uczelni. 

 


