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Zmiany w Zarządzie PZ CORMAY S.A. 
Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Treść raportu 
 
PZ CORMAY S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 17 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki: 
 

1. odwołała Pana Flavio Finotello z pełnionej funkcji Członka Zarządu Spółki, 
 
2. powołała go do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki bieżącej kadencji, 
 
3. powołała go do tymczasowego pełnienia funkcji pełniącego obowiązki _p.o._ Prezesa Zarządu Spółki na 
okres do powołania Prezesa Zarządu bieżącej kadencji 

 
ze skutkiem na dzień 18 marca 2022 r. 

 
Pan Flavio Finotello jest absolwentem Uniwersytetu w Melbourne, posiada blisko 30-letnie doświadczenie 
w pracy w międzynarodowych grupach z branż chemicznej i hi-tech. Swoją karierę rozwijał, m.in., w 
spółkach z grupy Imperial Chemical Industries oraz w australijskiej spółce Varian. Od końca lat 90 
związany z Linde Group. W swojej dotychczasowej karierze odpowiadał, m.in., za rozwijanie sprzedaży, w 

tym wprowadzanie produktów na nowe rynki. Członek Zarządu PZ CORMAY S.A. od września 2017 r. 
 
Wg oświadczenia działalność Pana Flavio Finotello wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest 
konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w 
spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej 
oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu, a w Rejestrze 
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest zamieszczony żaden 

dotyczący go wpis. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ    
Data                  Imię i Nazwisko                Stanowisko/Funkcja                  Podpis   
2022-03-17     Janusz Płocica       Prezes Zarządu 
2022-03-17     Wojciech Suchowski       Wiceprezes Zarządu 
 


