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Raport bieżący 10/2014  

Data: 6 lutego 2014 r. 

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi. 

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

 

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że dnia 5 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7 o powołaniu na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Zawadzkiego.  

 

Tadeusz Zawadzki – członek Rady Nadzorczej  

Pan Tadeusz Zawadzki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej – Wydział Inżynierii 

Środowiska, gdzie uzyskał tytuł magistra.  

 

Doświadczenie zawodowe: 

 04.1984 – 08.1994 – Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne DA-GAMI, Lutomiersk-Wrząca – Pełnomocnik-

Dyrektor 

 zorganizowanie przedsiębiorstwa od podstaw;  

 odpowiedzialność za sprawy finansowe, organizacyjne, rozwój;  

 zorganizowanie dwustuosobowego zespołu produkcyjno-handlowego.  

 07.1994 – 12.2008 – Hexeline Halina Zawadzka, Łódź – współwłaściciel 

 odpowiedzialność za sprawy finansowe firmy, nadzór prac księgowości;  

 współpraca z bankami i firmami leasingowymi;  

 kontakty z organami administracji publicznej;  

 organizacja zaopatrzenia przedsiębiorstwa;  

 współpraca z KUKE, HERMES, EULER, SIAC w zakresie ubezpieczania należności dla dostawców 

zagranicznych;  

 współpraca z Urzędem Celnym w zakresie importu surowców i eksportu odzieży  

 organizowanie sieci sprzedaży w kraju i zagranicą:  

 organizowanie sprzedaży hurtowej;  

 organizowanie sieci własnych sklepów, w tym negocjowanie umów z centrami handlowymi 

lub właścicielami lokali przy głównych ulicach handlowych, nadzór nad projektowaniem 

wnętrz sklepów, zawieranie i rozliczanie umów z wykonawcami; 

 organizowanie sieci sprzedaży franczyzowej (wybór partnerów franczyzowych, zawieranie umów, 

kontrola realizacji umów, rozliczanie osiągania założeń sprzedaży i innych warunków umów 

franczyzowych; 

 stworzenie sieci 38 punktów sprzedaży w Polsce (w tym 12 franczyzowych);  

 stworzenie 9 punktów sprzedaż franczyzowych za granicą: 

 5 sklepów w Rosji;  

 2 sklepy w Kazachstanie;  
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 1 sklep w Belgii;  

 1 sklep na Litwie.  

 

 03.1997 – 07.2011 – Regionalny Fundusz Inwestycyjny, Łódź – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

 06.1999 – 06.2009 – Konfederacja Lewiatan, Warszawa – Członek Rady Głównej. 

 

Pan Tadeusz Zawadzki nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności 

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

organu spółki kapitałowej. 

Pan Tadeusz Zawadzki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.  

 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki: 

Paweł Kowalewski - Prezes Zarządu 

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu 
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