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Treść raportu:

Zarząd PROJPRZEM S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym tj. 04 maja 2017 r. Zarząd Spółki 

podjął uchwałę o cofnięciu udzielonej prokury Panu Dariuszowi Gugała. W tym samym dniu Zarząd Spółki podjął 

uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji prokurenta w Spółce Pana Łukasza Piekut udzielając mu prokury 

łącznej.

Pan Łukasz Piekut posiada wykształcenie wyższe, magister inżynier. Studiował na Wydziale Elektroniki i 

Informatyki Politechniki Koszalińskiej na kierunku Informatyka (2003-2007) oraz w Instytucie Ekonomii i 

Zarządzania Politechniki Koszalińskiej na kierunku Ekonomia (2004-2009). W latach 2007-2009 pracował na 

stanowisku specjalisty ds. integracji danych w Ortis S.A., a następnie w latach 2009-2011 na stanowisku analityka 

sprzedaży w CGH Polska Sp. z o.o.

W roku 2011 rozpoczął pracę jako specjalista ds. controlingu w MAKRUM S.A., a następnie w jej spółkach 

zależnych. Od 2012 roku na stanowisku kontrolera finansowego, a od 2013 r. pełni funkcję Członka Zarządu w 

firmie MAKRUM Sp. z o.o. 

W spółce PROJPRZEM S.A. od listopada 2016 r. pełni funkcję Głównego Kontrolera Finansowego. 

 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

 1) w stosunku do Pana Łukasza Piekut nigdy nie zostały wydane jakiekolwiek wyroki skazujące za przestępstwa, 

oszustwa ani wyroki sądowe zakazujące działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego,

 2) Pan Łukasz Piekut nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego w podmiotach, które 

znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub wyznaczono dla nich zarząd komisaryczny w okresie ostatnich pięciu 

lat,

 3) Pan Łukasz Piekut nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 

osoby prawnej - z zastrzeżeniem członkostwa w zarządzie spółki MAKRUM Sp.  z o.o. , która jest spółką zależną od 

spółki PROJPRZEM S.A.,

 4) Pan Łukasz Piekut nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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2017-05-05 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu

2017-05-05 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
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