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Treść raportu:

Zarząd Spółki MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( Spółka ) informuje, iŜ dnia 9 października 2008 roku Rada
Nadzorcza podjęła między innymi uchwałę o powołaniu z dniem 1 grudnia 2008 r. na funkcję Członka Zarządu
Spółki Pana Siegmunda Stanisława Zasadę, który od dnia 1.12.2008 r. został zatrudniony na stanowisku
Dyrektora Handlowego.
Pan S. Zasada ma wykształcenie wyŜsze, ukończył w 2003 roku Uniwersytet w Zielonej Górze, Wydział
Zarządzania i Marketingu, specjalność zarządzanie strategiczne.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1986 – 1989 – Monert Ernst & Young w Roermond (Holandia)
Asystent rewidenta finansowego w dziale kontroli.
1990 – 1992 - Auto Harry Brouwers B.V. w Heythuijzen (Holandia)
Asystent kierownika salonu samochodowego, na tym stanowisku pan Zasada zdobył doświadczenie w
dziedzinach: zaopatrzenie, sprzedaŜ, personel.
1992 – 1993 - samodzielna działalność, między innymi oferowanie doradztwa dla firm holenderskich w wejściu na
rynek Polski (branŜa budowlana).
1993/09 – 1996/09 - Philips Lightning B.V. (Holandia)
Praca w róŜnych miejscach na terenie Holandii i Polski w charakterze pracownika działu personalnego
odpowiedzialnego za szkolenia i rozwój nowego personelu, a takŜe tłumaczenia, zdobycie doświadczenia od
strony technicznej w zakresie produkcji elementów elektronicznych i oświetleniowych.
1996/10 – 1997/08 - Smulders Mierlo B.V. w Mierlo (Holandia)
Specjalista ds. badania rynku i rozwoju, samodzielna lokalizacja, zadaniem pana Zasady była organizacja i
uruchomienie na terenie Polski oddziału holenderskiej firmy Smulders.
1997/09 – 2004/02 - SPOMASZ S.A w śarach
Prezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający
1997/09 – obecnie, Smulders Steelconstructions Poland Sp. z o.o. w Pile (spółka córka holenderskiej grupy
Smulders) - Prokurent.
2004/03 – obecnie - FAMABA S.A. w Głogowie(spółka córka holenderskiej grupy Smulders).
Prezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający.
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem pan Siegmund Zasada z dniem podjęcia pełnienia funkcji członka Zarządu
Spółki (1.12.2008 r.) nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do MAKRUM S.A. oraz z tym
dniem nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej (obecnie Smulders
Steelconstructions Poland Sp. z o.o. oraz FAMABA S.A.), nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu, nie figuruje w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
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