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Zmiany w radzie nadzorczej 
Raport bieżący nr 59/2003 
 
Zarząd HOOP S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 sierpnia 2003 r. główny 
akcjonariusz Spółki, zgodnie z § 19 ust 1 b) Statutu HOOP S.A., odwołał ze składu Rady 
Nadzorczej pana Tadeusza Czichona i na to miejsce powołał pana Tomasza Krysztofiaka. 
 
Powyższe jest wypełnieniem zobowiązania głównych akcjonariuszy Spółki podanego do 
publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 42/2003 Spółki, pkt. 1. 
 
Pan Tomasz Krysztofiak ma 41 lat.  
 
Wykształcenie:  
wyższe techniczne, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej Magister 
Inżynier, EMBA Uniwersytet Maryland, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania. Magister, 
MBA 
Licencja doradcy inwestycyjnego oraz licencja maklera papierów wartościowych. 
 
Przebieg pracy zawodowej: 
2000-nadal "Tomkry" - doradztwo gospodarcze - samodzielna działalność 
1995-2000 TFI "Korona" - zarządzający funduszem Akcji i Zrównoważonym 
1993-1995 Dom Inwestycyjny "GiA" - dealer papierów wartościowych 
1991-1993 Bank Przemysłowy w Łodzi - kierownik zespołu ds. inwestycji kapitałowych 
 
Działalność wykonywana poza HOOP S.A.: 
- członek Rady Nadzorczej "Suwary" S.A. w Pabianicach, 
- członek Rady Nadzorczej "MZH" w Zabrzu, 
- członek Rady Nadzorczej "Eldorado" w Lublinie, 
- członek Rady Nadzorczej "KHS "Krosno"" w Krośnie. 
Przedmiot działalności powyższych podmiotów nie jest konkurencyjny wobec działalności 
Emitenta. 
 
Pan Tomasz Krysztofiak złożył Spółce oświadczenie o następującej treści: 
 
"Według mojej najlepszej wiedzy i rozeznania oświadczam, ze nie zostały spełnione 
przesłanki wymienione w art. 55-56 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz.769 z póź. zm.) uzasadniające wpis z urzędu lub wpis na 
wniosek mojej osoby do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 1 ust. 2 
pkt 3) cyt. ustawy z 1997 r.  
 
Jednocześnie oświadczam, iż spełniam wszystkie pozytywne i negatywne przesłanki do 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej określone postanowieniami art. 
18§§1 i 2 KSH. 
 
Mając na względzie postanowienia "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 r.", 
oświadczam również, iż nie posiadam osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązań 
z akcjonariuszem Spółki HOOP S.A. dysponującym ponad 5% ogólnej liczby głosów na 



walnym zgromadzeniu." 
 
Podstawa prawna: § 5 pkt 30) pkt 31) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 
października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych. 


