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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 działając na podstawie § 5 ust. 21 i 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) („Rozporządzenie”), Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 

informuje, że: 
1. W dniu 7 kwietnia 2010 r. członek Zarządu Spółki Pani Simona Novakova 

złożyła rezygnację z funkcji członka Zarządu ze skutkiem na dzień 30 
kwietnia 2010r. Pani Simona Novakova pełniła w Spółce funkcję Dyrektora 
Finansowego.  

2. W  dniu 7 kwietnia 2010r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 18 
ust. 8 lit. s) Statutu Spółki powołała Pana Bartosza Marczuka na członka 

Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 1 maja 2010r., przy czym Pan Bartosz 
Marczuk będzie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Spółki. 

 

Bartosz Marczuk od roku 2005 pracował dla szeregu firm (głównie produkcyjnych) 
jako samodzielny konsultant bądź manager okresowy w Polsce, Wielkiej Brytanii, 

Krajach Nadbałtyckich i Chinach, pomagając w poprawie wyników poprzez 
optymalizację procesów, zmianę metod zarządzania i outsourcing produkcji. W tym 
okresie zdobył doświadczenie m.in. w branżach: ceramicznej, papierniczej, MRO, 

produkcji pasz, nasiennej, FMCG oraz turystycznej. Od listopada 2009 Dyrektor 
Finansowy Grupy Kofola. W roku 2007 jako Okresowy Dyrektor d.s. Rozwoju w 

Rolimpex Nasiona S.A.  pozyskał  finansowanie i dokonał akwizycji dwóch firm 
z branży nasiennej. W latach 2005-2006 był Dyrektorem Zarządzającym AB 
Dvarcioniu keramika, największego producenta płytek ceramicznych w Krajach 

Nadbałtyckich, notowanego na giełdzie w Wilnie. W tym okresie z sukcesem 
przeprowadził proces sanacji tego przedsiębiorstwa. Wcześniej w latach 2001-2004 



jako Kierownik Projektu w CII Group (obecnie Kolaja&Partners) prowadził projekty 

optymalizacji operacyjnej dla dużych firm produkcyjnych w Polsce oraz Wielkiej 
Brytanii, a także pomagał w przejęciu największej rumuńskiej firmy (Petrom) przez 

austriacki OMV. W latach 1998-2000 zatrudniony jako starszy konsultant w dziale 
doradztwa finansowego w Arthur Andersen, gdzie pracował przy prywatyzacji 
polskiego przemysłu oraz transakcjach sprzedaży, zakupu i wycenach 

przedsiębiorstw. W latach 1996-1998 pracował jako młodszy konsultant w Price 
Waterhouse w działach Audytu oraz Zarządzania Ryzykiem Systemów 

Informatycznych. 
 
Bartosz Marczuk jest absolwentem Matematyki Finansowo-Ubezpieczeniowej na 

Politechnice Wrocławskiej oraz stypendystą programu Tempus na University of 
Paisley w Wielkiej Brytanii. Członek ACCA od 2002 roku. Ukończył szereg szkoleń 

dotyczących finansów oraz optymalizacji produkcji i łańcucha dostaw w USA i 
Japonii.  Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Interim Managers w Polsce. 
 

 Zgodnie z oświadczeniem Pana Bartosza Marczuka nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej w stosunku do KOFOLA S.A. Pan Bartosz Marczuk oświadczył 

również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy o KRS. 

 


