
 

 

 

Zmiany w składzie Zarządu Archicom SA 

Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje 

bieżące i okresowe 

 

Zarząd Archicom S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z realizacją strategii rozwoju Spółki, 

w nawiązaniu do raportu nr 15/2018 z dnia 12  kwietnia 2018 r. informującego o 

planowanych zmianach w Zarządzie Spółki - w dniu dzisiejszym tj. 23 kwietnia 2018r. Pani 

Dorota Jarodzka – Śródka złożyła rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu, ze skutkiem 

od dnia 10 maja 2018r., wyrażając przy tym wolę dalszego pozostania w Zarządzie Archicom 

S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. 

Jednocześnie Spółka zawiadamia, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Archicom SA, które 

odbyło się w dniu dzisiejszym Pan Krzysztof Andrulewicz został powołany na Prezesa 

Zarządu.  Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała Panią Dorotę Jarodzką – 

Śródkę na Wiceprezesa Zarządu. Ponadto do składu Zarządu Rada Nadzorcza powołała 

Pana Krzysztof Suskiewicza powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki. 

Zgodnie z podjętymi przez Radę Nadzorczą uchwałami powołane osoby obejmą swoje 

funkcje w Zarządzie Archicom S.A. od dnia 10 maja 2018r. i wejdą w skład Zarządu 

powołanego na wspólną 5 (pięcioletnią) kadencję, która rozpoczęła się dnia 13.04.2015r.  

Pan Krzysztof Andrulewicz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Od 

2003 r. związany był ze Spółką Skanska, gdzie od 2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a 

wcześniej Wiceprezesa Skanska odpowiedzialnego za budownictwo kubaturowe na terenie 

całego kraju. Zasiadał w Radach Nadzorczych rożnych spółek koncernu na całym świecie. 

Był wcześniej także Prezesem spółek budowlanych z grupy Budexpol we Wrocławiu. 

Współzałożyciel  Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, inicjatywy prywatnych 

przedsiębiorstw zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa w tej branży, pierwszy Prezydent 

Porozumienia w latach 2011-2013. 

Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu oraz informuje, 

iż Pan Krzysztof Andrulewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Archicom S.A., 

jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany do Rejestru 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  

Pan Krzysztof Suskiewicz z branżą deweloperską związany jest  od 25 lat. W latach 1996-

2000 pełnił funkcję Prezesa Zarządu bankowych spółek deweloperskich Pekao Development 

i PKO Nieruchomości. Od 2000 roku Prezes Zarządu mLocum SA spółki deweloperskiej 

wchodzącej w skład grupy kapitałowej mBanku, która po zmianach właścicielskich od 

03.01.2018 działa pod firmą Archicom Polska SA. Od 2005 do 2011 roku Przewodniczący 

Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom. W latach 2002-



 

2003 Członek Rady a od 2003 roku do chwili obecnej Członek Zarządu  Polskiego Związku 

Firm Deweloperskich.                                                                                                                 

Zarząd Spółki przekazuje także życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Suskiewicza oraz 

informuje, iż Pan Krzysztof Suskiewicz, nadal będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu 

Archicom Polska SA. Ponadto Pan Krzysztof Suskiewicz posiada akcje w spółce Archicom 

Polska S.A. Poza wskazanymi powyższej okolicznościami Pan Krzysztof Suskiewicz nie 

powadzi działalności konkurencyjnej wobec Archicom SA, jak również nie uczestniczy w 

spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 

spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 

jej organu, a także nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Życiorys Pani Doroty Jarodzkiej-Środka został przedstawiony w prospekcie emisyjnym 

Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pani Dorota Jarodzka-Śródka jest 

członkiem Rady Nadzorczej Archicom Polska SA oraz członkiem organów lub prokurentem 

lub wspólnikiem w spółkach z grupy Archicom. Poza wskazanymi powyżej okolicznościami 

Pani Dorota Jarodzka – Śródka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Archicom 

S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, 

spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisana do Rejestru 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

Załączniki: 

Życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Andrulewicza 

Życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Suskiewicza 

 

 

Podstawa prawna:  

par. 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 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. 


