
Warunkowe zmiany w Zarządzie Archicom S.A.  

Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 15.03.2021 roku.  

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

informacje bieżące i okresowe 

 

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 marca 2021 roku Rada Nadzorcza 

podjęła warunkowe uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Emitenta.  

Z Zarządu Emitenta, w tym z funkcji Prezesa  odwołano Panią Dorotę Jarodzką-Śródkę. Ponadto ze 

stanowiska członka Zarządu odwołano Pana Krzysztofa Suskiewicza.  

Do Zarządu Spółki powołano Pana Waldemara Olbryka na stanowisko Prezesa Zarządu, Panią Agatę 

Skowrońską-Domańską oraz Pana Rafała Zbocha na stanowiska członków Zarządu. 

Zgodnie z podjętymi przez Radę Nadzorczą uchwałami zmiany w składzie Zarządu  nastąpią z  dniem  

przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich 

akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach w 

wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 roku 

pomiędzy Dorotą Jarodzką- Śródka, Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i 

Echo jako kupującymi, o której Spółka informowała raportem bieżącym 9/2021 z dnia 18 lutego 2021 

roku. 

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, 

kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowo powołanych członków Zarządu. Pan Waldemar 

Olbryk jest aktualnie członkiem Zarządu Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, przy czym według 

posiadanej przez Spółkę wiedzy, w dniu 15 marca 2021 złożył warunkową rezygnację z pełnionej 

funkcji. Warunkiem wejścia w życie rezygnacji jest przeniesienie wszystkich udziałów w DKR 

Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu na rzecz Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach w wykonaniu przedwstępnej umowy 

sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 roku pomiędzy Dorotą Jarodzką- Śródka, 

Kazimierzem Śródka i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i Echo jako kupującymi. Pani Agata 

Skowrońska-Domańska jest Dyrektorem Planowania Strategicznego  w Echo Investment S.A., Pan Rafał 

Zboch pełni rolę Dyrektora Biura Prawnego w Echo Investment S.A. przy czym nie uczestniczą w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej 

oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie organu. Powołani 

członkowie Zarządu nie figurują w Rejestrze  Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna szczegółowa przekazania raportu:  

§ 5 pkt. 5) 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 (Dz. U. Z 2018 r. poz. 757). 

 


