
 
 

 
 

Raport bieżący nr 40/2021 

Data sporządzenia: 2021-10-28 r., 15:49 

Temat: Powołanie Członka Zarządu Spółki 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: 

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 

października 2021 roku powołała w skład Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Piskórza powierzając mu funkcję 

Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 3 listopada 2021 roku. 

Poniżej Spółka przedstawia życiorys Pana Krzysztofa Piskórza. 

Pan Krzysztof Piskórz ukończył Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz uzyskał 

dyplom M.B.A. w obszarze finansów na University of Hull w Wielkiej Brytanii.  

W latach 2001-2007 jako Kontroler Finansowy w HBO Polska Sp. z o.o. był odpowiedzialny za zarządzanie 

procesem budżetowania, raportowania i kontroli finansowej całej Grupy HBO Poland, usprawnienie  

i automatyzację procesu raportowania oraz wsparcie władz spółki w nowych projektach biznesowych. 

W latach 2007-2009 jako Kontroler Finansowy w NFI Empik Media & Fashion S.A., dystrybutora produktów 

markowych oraz lifestyle, koordynował proces konsolidacji spółek Grupy oraz optymalizacji poziomu zadłużenia 

Grupy, wdrażał system raportowy Hyperion Financial Management.  Do jego obowiązków należała również 

integracja nowo przejętych spółek poza granicami kraju do systemów i procedur obowiązujących w NFI EM&F. 

W latach 2009-2021 jako Dyrektor Kontrolingu Finansowego Grupy Smyk był odpowiedzialny m.in. za 

zarządzanie płynnością Grupy, koordynowanie procesu budżetowania oraz konsolidację sprawozdań 

finansowych Grupy według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Do jego 

obowiązków należało również nadzorowanie sprawozdawczości Grupy oraz koordynowanie organicznego 

rozwoju Smyka poza granicami kraju, reprezentowanie spółki w kontaktach z audytorami, bankami oraz 

inwestorami. Na przestrzeni lat pracy w Grupie Smyk wspierał Zarząd oraz Radę Nadzorczą przy nowych 

przedsięwzięciach inwestycyjnych, fuzjach i przejęciach, uczestniczył we wprowadzaniu nowej strategii 

biznesowej Grupy Smyk na arenie międzynarodowej oraz reorganizacji struktury Grupy Smyk.  

W latach 2017-2019 Członek Rady Nadzorczej spółki Smyk S.A. 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Krzysztofa Piskórza nie prowadzi on działalności konkurencyjnej 

wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Podstawa prawna: § 5 pkt. 5) w związku z § 10 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.  
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