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Powołanie Członka Zarządu PZ Cormay S. A. 
Podstawa prawna:  

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

Treść raportu 
 
Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 8 września 
2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Członka Zarządu Spółki w 
osobie pana Flavio Finoletto. 

 
 Pan Flavio Finoletto ma blisko 30-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach z branż 
chemicznej i hi-tech. Absolwent Uniwersytetu w Melbourne, swoją karierę rozwijał m.in. w spółkach z 
grupy Imperial Chemical Industries oraz w australijskiej spółce zależnej Varian, amerykańskiego 
producenta aparatury badawczo-naukowej. Od końca lat 90. związany z dzisiejszą Linde Group, 
początkowo jako business manager w BOC Gases, a od połowy pierwszej dekady XX wieku kierujący 
działem gazów specjalnych w regionie Europy Wschodniej Linde Group. W swojej dotychczasowej karierze 

odpowiadał m.in. za rozwijanie sprzedaży, w tym wprowadzaniu produktów na nowe rynki. 
 
 Według otrzymanych od niego informacji, pan Flavio Finoletto nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 
stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów 
jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 
 
 Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 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 2014 r, poz. 133, z późn. zm.) w związku z art. 

56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1639, z późn. zm.), a także zarazem art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urzędowy UE, L 173, 12 czerwca 
2014, z późn. zm.). 
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