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

 

Treść raportu: 

 
Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 22 
maja 2019 r. informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie o zgłoszeniu kandydatur: 
- Pana Artura Olendra, 
- Pana Konrada Płochockiego, 
- Pana Jędrzeja Śródki, 
na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Spółki. 

 
Kandydatury wyżej wymienionych osób zostały zgłoszone przez akcjonariusza Spółki – DKR 
Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. 

 
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o zgłoszonych kandydaturach: 
 

1) Pan Artur Olender 
 
Pan Artur Olender jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz London Business 
School. Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na rynku kapitałowym, ponadto posiada 
licencję Maklera Papierów Wartościowych oraz licencje wydane przez London International Financial 
Futures Exchange, International Petroleum Exchange i London Clearing House. Aktualnie Pan Artur 
Olender jest partnerem ADDVENTURE. Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych 
firm: Intersport Polska S.A., Sotis sp. z o.o., OTC S.A. oraz Członka Rad Nadzorczych firm: Ailleron S.A., 
Nanogroup S.A., OT Logistics S.A.  
 
Pan Artur Olender pełni obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.  

 
Notka biograficzna Pana Artura Olendra zawierająca opis wykształcenia, kwalifikacji oraz osiągnięć 
stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 

 
Pan Artur Olender wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej 
Spółki. 
 
Pan Artur Olender oświadczył, że spełnia  kryteria niezależności wymienione w art. 129 Ustawy z dnia 

11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto 

Pan Artur Olender złożył oświadczenie, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

(rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze 

Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki 

kapitałowej. 
 

2) Pan Konrad Płochocki 
 
Pan Konrad Płochocki jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji 
ukończony w 2008 r.), ponadto posiada tytuł rady prawnego oraz licencję syndyka oraz pośrednika w 



obrocie nieruchomościami. Aktualnie Pan Konrad Płochocki zajmuje stanowisko Dyrektora 
Generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jest wykładowcą studiów podyplomowych 
Szkoły Głównej Handlowej. 
 
Pan Konrad Płochocki pełni obecnie funkcję II Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.  

 
Szczegółowy życiorys Pana Konrada Płochockiego zawierający opis wykształcenia, kwalifikacji oraz 
przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 

 
Pan Konrad Płochocki wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej 
Spółki. 
 
Pan Konrad Płochocki oświadczył, że spełnia wymogi niezależności wymienione w art. 129 Ustawy z 

dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Ponadto Pan Konrad Płochocki złożył oświadczenie, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 

Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o 

Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej. 

 
3) Pan Jędrzej Śródka 

 
Pan Jędrzej Śródka ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Architektury (kierunek 
Architektura i Urbanistyka). Od 2015 r. jest związany z Grupą Archicom, gdzie pełni obowiązki 
projektanta oraz jest członkiem Zespołu ds. Standaryzacji. 
 
Pan Jędrzej Śródka pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.  

 
Szczegółowy życiorys Pana Jędrzeja Śródki zawierający opis wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu 
pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 

 
Pan Jędrzej Śródka wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej 
Spółki. 
 
Pan Jędrzej Śródka oświadczył, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru 

prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), 

oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki 

kapitałowej. 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 
2018 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 
 
 


