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Zarząd HOOP S.A. niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy HOOP S.A. („Spółka”), które odbyło się w dniu 31 marca 2008r., dokonało 
następujących zmian w organach Spółki: 
 
1. W dniu 31 marca 2008r. NWZA HOOP S.A. powołało na Członka Zarządu Spółki Janisa 
Samarasa, który obejmie funkcję Członka Zarządu z dniem 1 kwietnia 2008r.   
 

 
Janis Samaras jest związany z działalnością rynku napojowego od 1993 roku. Obecnie pełni 
funkcję Prezesa Zarządu Kofola Holding A.S., funkcję Członka Zarządu Kofola SPV sp. z 
o.o., funkcję Członka Zarządu KSM Investment S.A. W ramach Grupy Kofola pełni szereg 
funkcji w organach spółek zależnych  Kofola Holding A.S. Janis Samaras posiada 
wykształcenie średnie. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, zgodnie z oświadczeniem 
Janisa Samarasa, ww. działalność stanowi działalność konkurencyjną w stosunku do HOOP 
S.A. 
 
2. W dniu 31 marca 2008r. NWZA HOOP S.A. powołało na Członków Zarządu Spółki 
następujące osoby: Dariusz Wojdyga, Ireneusz Sudnik, Anna Kulesza, Simona Novakova, 
Martin Mateas, Rene Musila, Tomas Jendrejek. Funkcję Prezesa Zarządu będzie pełnił Janis 
Samaras. Uchwała NWZA HOOP S.A. w przedmiocie powołania ww. osób na Członków 
Zarządu Spółki oraz objęcia funkcji Prezesa Zarządu wejdzie w życie z dniem wpisu do 
rejestru przedsiębiorców KRS połączenia, dokonanego na podstawie uchwały NWZA HOOP 
S.A. nr 2 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie połączenia HOOP S.A. oraz Kofola SPV sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie i zmiany Statutu HOOP S.A., dokonanej na podstawie uchwały 
NWZA HOOP S.A. nr 3 z dnia 31 marca 2008r. 
 
Ireneusz Sudnik posiada doświadczenie zawodowe ściśle związane z rynkiem FMCG w 
Polsce. Zatrudniony kolejno w firmach: Pepsi Cola, International Paper, Kimberly Clark, 
Perfetti van Melle, HOOP. Łącznie przepracował w ww firmach 15 lat na stanowiskach 
kierowniczych, z tego ostatnie pięć na stanowisku Dyrektora Sprzedaży. 
Współodpowiedzialny za przygotowanie i wykonanie ośmiu AOP (roczny plan operacyjny), 
jak również trzech procesów due dilligence i post-merger integration process połączonych 
firm. Posiada świetną znajomość systemów sprzedaży i dystrybucji w kanale FMCG, 
połączoną z wiedzą na temat finansowej i operacyjnej strony zarządzania spółką. Studiował 
na Politechnice Wrocławskiej, wydział mechaniki. Odbył dodatkowe szkolenia zawodowe 
dotyczące negocjacji, zarządzania, psychologii kierowania zespołami, finansów, marketingu i 
komunikacji prowadzone przez firmy takie jak: DOOR, HRK, GFK, Institute for International 



Research, Francuski Instytut Gospodarki, Power Business Ass., PLMA. Ireneusz Sudnik nie 
prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HOOP S.A.  
 
 

       Anna Kulesza jest pracownikiem HOOP S.A. od ponad 9 lat. Będąc na stanowisku, 
początkowo asystenta Dyrektora Naczelnego odpowiedzialnego za logistykę i produkcję 
oraz inwestycje w Spółce, a następnie zajmując stanowisko Kierownika Działu Prawnego 
zdobyła wiedzę z zakresu powyższych działalności Spółki oraz uczestniczyła w procesach 
zawierania wszystkich istotnych dla produkcyjnej działalności Spółki kontraktów. 
Kontynuując pracę jako Dyrektor Biura Prawnego Anna Kulesza zajmuje się również 
kwestiami prawnymi z pozostałych obszarów działalności Spółki, w tym  marketingu, 
sprzedaży i finansów oraz odpowiada za aspekty korporacyjne. Anna Kulesza posiada 
wykształcenie wyższe. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, 
Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej oraz Studia 
doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim (praca naukowa z zakresu ładu 
korporacyjnego oraz wzajemnych relacji organów spółki publicznej). Anna Kulesza  nie 

iałalności konkurencyjnej w stosunku do HOOP S.A.prowadzi dz                         
 
Simona Novakova jest związana z działalnością rynku napojowego w dziedzinie finansów od 
1994 roku. Simona Novakova posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie nadzoru 
finansowego  (przygotowywanie Cash Flow Group Strategy, Capex and Opex financing,  
doradztwo finansowe w związku z reorganizacją grupy kapitałowej, organizowanie transfer 
pricing policy i konsolidacja w oparciu o IFRS, controling wewnętrzny). Obecnie pełni 
funkcję Członka Zarządu Kofola Holding A.S., funkcję Członka Zarządu Kofola SPV sp. z 
o.o., funkcję Członka Zarządu KSM Investment S.A. oraz funkcję Członka Zarządu Kofola 
Zrt. Simona Novakova posiada wykształcenie wyższe. Na dzień sporządzenia niniejszego 
raportu, zgodnie z oświadczeniem Simony Novakowej, ww. działalność stanowi działalność 
konkurencyjną w stosunku do HOOP S.A. 

 
 
Martin Mateas w latach 2004 – 2005 obejmował stanowisko Brand Managera w  Heineken 
Slovakia A.S. Z grupą Kofola związany od 2005r. – początkowo jako Senior Brand Manager 
w Kofola Holding A.S., a następnie jako Dyrektor Marketingu, odpowiedzialny za strategię 
marketingową Grupy Kofola. Martin Mateas posiada wykształcenie wyższe.  Na dzień 
sporządzenia niniejszego raportu, zgodnie z oświadczeniem Martina Mateasa, ww. 
działalność stanowi działalność konkurencyjną w stosunku do HOOP S.A. 
 
 
Rene Musila  jest związany z działalnością rynku napojowego od 1993 roku. Rene Musila 
specjalizuje się w dziedzinie produkcji i innych kwestii technicznych związanych z produkcją 
napoi bezalkoholowych i wód mineralnych. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu Kofola 
Holding A.S. na stanowisku dyrektor ds.  technicznych i produkcji, funkcję Wiceprezesa 
Zarządu Kofola A.S., funkcję Członka Zarządu w Santa Trans s.r.o. oraz funkcję Prezesa 
Zarządu w Kofola A.S. z siedzibą na  Słowacji. Rene Musila posiada wykształcenie średnie. 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, zgodnie z oświadczeniem Rene Musila, ww. 
działalność stanowi działalność konkurencyjną w stosunku do HOOP S.A. 
 
 
Tomas Jendrejek jest związany działalnością rynku napojowego od 1994r. Tomas Jendrejek 
specjalizuje się w dziedzinie zakupów i logistyki. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu 



Kofola Holding A.S. na stanowisku dyrektor ds.  zakupów oraz  funkcję Członka Zarządu 
Kofola A.S. z siedzibą w Czechach. Tomas Jendrejek posiada wykształcenie średnie.  Na 
dzień sporządzenia niniejszego raportu, zgodnie z oświadczeniem Tomasa Jendrejek, ww. 
działalność stanowi działalność konkurencyjną w stosunku do HOOP S.A. 
 
3.  W dniu 31 marca 2008r.  Dariusz Wojdyga oraz Marek Jutkiewicz złożyli rezygnację z 
funkcji Członków Zarządu HOOP S.A., przy czym rezygnacja nastąpi  z dniem wpisu do 
rejestru przedsiębiorców KRS połączenia, dokonanego na podstawie uchwały NWZA HOOP 
S.A. nr 2 z dnia 31 marca 2008r. w spawie połączenia HOOP S.A. oraz Kofola SPV sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie i zmiany Statutu HOOP S.A., dokonanej na podstawie uchwały 
NWZA HOOP S.A. nr 3 z dnia 31 marca 2008r. 
 
 
4. W dniu 31 marca 2008r. NWZA HOOP S.A. podjęło uchwałę o odwołaniu z funkcji 
Członków Rady Nadzorczej HOOP S.A. Beaty Martnowskiej, Tomasza Krysztofiak oraz 
Andrzeja Jesionka. Uchwała NWZA HOOP S.A w przedmiocie odwołania ww. osób z 
funkcji członków Rady Nadzorczej wejdzie w życie z dniem wpisu do rejestru 
przedsiębiorców KRS połączenia, dokonanego na podstawie uchwały NWZA HOOP S.A. nr 
2 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie połączenia HOOP S.A. oraz Kofola SPV sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie i zmiany Statutu HOOP S.A., dokonanej na podstawie uchwały NWZA 
HOOP S.A. nr 3 z dnia 31 marca 2008r. 
 
 
5. W dniu 31 marca 2008r. NWZA HOOP S.A. powołało na Członków Rady Nadzorczej 
Spółki następujące osoby: Kostas Samaras, Ajit Virk, Martin Dokoupil, Robert Piotr Ogór, 
Jacek Zbikowski oraz Marek Jutkiewicz. Marek Jutkiewicz został powołany na 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała NWZA HOOP S.A w przedmiocie 
powołania ww. osób na członków Rady Nadzorczej wejdzie w życie z dniem wpisu do 
rejestru przedsiębiorców KRS połączenia, dokonanego na podstawie uchwały NWZA HOOP 
S.A. nr 2 z dnia 31 marca 2008r. w spawie połączenia HOOP S.A. oraz Kofola SPV sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie i zmiany Statutu HOOP S.A., dokonanej na podstawie uchwały 
NWZA HOOP S.A. nr 3 z dnia 31 marca 2008r. 
 
 
     Kostas Samaras jest związany z działalnością rynku napojowego od 1993 roku. Obecnie 
pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kofola Holding A.S., funkcję Członka 
Rady Nadzorczej Kofola A.S. oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej Santa Trans s.r.o. 
Kostas Samaras posiada wykształcenie średnie. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, 
zgodnie z oświadczeniem Kostasa Samarasa ww. działalność stanowi działalność 
konkurencyjną w stosunku do HOOP S.A. 

 
       Ajit Virk rozpoczął swoją karierę w 1989r. w World Bank Group’s International Finance 
Corporation (IFC) w Waszyngtonie. W IFC pracował najpierw w zakresie międzynarodowych 
transakcji M&A i był odpowiedzialny za następujące kraje: Czechy, Słowenia, Indie. W tym 
czasie Ajit Virk był zaangażowany w kilka większych transakcji – typu prywatyzacje M& A 
na terenie Czech i Słowenii. Następnie pracował w IFC na rzecz HealthScribe Inc. z siedzibą 
w Stanach Zjednoczonych. Od 2001 r. przebywając w Pradze Ajit Virk prowadził działalność 
biznesową związaną z inwestycją z zakresu private equity opartą w większości na współpracy 
z Global Emerging Markets Group – GEM. Ajit Virk zasiadał w kilku radach nadzorczych; 



ukończył Harvard University i St. Stephen's College. Ajit Virk nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej w stosunku do HOOP S.A. (zgodnie z oświadczeniem Ajit Virk). 

 
      Martin Dokoupil jest partnerem zarządzającym w Blue Strategy. Posiada bogate 
doświadczenie w zakresie doradztwa i badań rynku. Od 1999 r. związany jest z doradztwem 
biznesowym. Doradzał firmom zajmującym się handlem detalicznym oraz dostawcom 
artykułów konsumpcyjnych zarówno państwowym jak i regionalnym (Centralna Europa) 
działającym w różnych branżach. Martin Dokoupil zajmuje się projektami udzielającymi 
wsparcia top managerom zajmującym się dynamicznym zmianami w środowisku 
biznesowym, które mogą być znaczące dla okresu przejściowego, w regionie  Centralnej 
Europy. Martin Dokoupil posiada tytuł Magistra z dziedziny socio-economical geography. 
Martin Dokoupil  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HOOP S.A. 
(zgodnie z oświadczeniem Martina Dokoupila). 
 

             Marek Jutkiewicz pełni obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu HOOP S.A. 
odpowiedzialnego w szczególności za finanse, controling, produkcję oraz  logistykę spółki. Z 
firmą związany od 1996 roku, początkowo jako udziałowiec, od 1998 jako członek Zarządu. 
Jest współautorem ( wraz z Dariuszem Wojdygą) strategii spółki, która doprowadziła do 
koncentracji kapitału HOOP S.A. w rękach Zarządu – jest również współrealizatorem 
rozbudowy grupy kapitałowej HOOP poprzez akwizycję innych spółek produkcyjnych i 
dystrybucyjnych w branży napojowej. Jako wieloletni Członek Zarządu HOOP S.A., spółki, 
która od roku 1996 budowała pozycję lidera na rynku napojów bezalkoholowych i wód 
mineralnych, przyczynił się do dalszego rozwoju Spółki. Marek Jutkiewicz posiada 
wykształcenie wyższe.  Marek Jutkiewicz posiada 90% udziałów w spółce GARDENAU sp. z 
o.o. z siedzibą w Polsce, która wydzierżawia przedsiębiorstwo Zakład Przetwórstwa 
Owocowo - Warzywnego TENCZYNEK.  
 
     Robert Piotr Ogór w latach 1994-2004 pracował jako doradca i członek grupy zarządczej 
ds. inwestycji kapitałowych i rynków zagranicznych w Sektkellerei Schloss Wachenheim AG 
z siedzibą w Trier (Niemcy) – notowanej na frankfurckiej giełdzie spółce, która jest zaliczana 
do europejskiej czołówki producentów win musujących.  Od 6 lipca 2003 r. pełnił funkcję 
wiceprezesa zarządu w spółce AMBRA S.A., gdzie 13 lutego br. objął funkcję prezesa 
zarządu.  W ramach Grupy AMBRA pełni szereg funkcji w organach spółek zależnych 
AMBRY. Robert Piotr Ogór posiada wykształcenie wyższe - w roku 1993 ukończył Wydział 
Filozofii na Ruprecht-Carl-Universität w Heidelbergu w Niemczech.  Robert Piotr Ogór nie 
prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HOOP S.A. (zgodnie z oświadczeniem 
Robert Piotr Ogór). 
 
 
   Jacek Zbikowski  w roku 1998 ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie. W latach 1994 –1995 pracował jako specjalista prawny w dziale 
prawnym grupy prywatnych przedsiębiorstw („Leonard Group”), następnie w latach 1995 –
1999 jako prawnik w Kancelarii Prawniczej „W. Kubala i Partnerzy” Sp. z o. o.,  zaś w latach 
1999 – 2000 był partnerem w Kancelarii Prawniczej „W. Kubala i Partnerzy” Sp. 
komandytowa. Obecnie Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką. Posiada 
doświadczenie między innymi w zakresie obsługi korporacyjnej spółek handlowych, 
negocjowania, koordynacji i nadzoru prawnego nad procesami inwestycyjnymi, 
nadzorowania transakcji zakupu przedsiębiorstw i nieruchomości. Jacek Zbikowski  jest 
absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji.  Jacek 



Zbikowski  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do HOOP S.A. (zgodnie z 
oświadczeniem   Jacka Zbikowskiego ). 
 
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
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