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VNITŘNÍ INFORMACE 

Změny ve složení p ředstavenstva a dozor čí rady spole čnosti UNIPETROL, a.s. 

Dne 8. dubna 2013 pan Piotr Chełmiński rezignoval na svou funkci člena představenstva 
společnosti UNIPETROL, a.s.  Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. projednala jeho 
rezignaci na svém zasedání dne 8. dubna 2013. Funkce člena představenstva společnosti 
UNIPETROL, a.s. pana Piotra Chełmińského skončí dnem 8. dubna 2013. 
 
Dne 8. dubna 2013 dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. zvolila pana Andrzeje 
Kozłowského, současného člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s., do funkce člena 
představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od 9. dubna 2013. 
 
Dne 8. dubna 2013 byl pan Marek Świtajewski zvolen představenstvem společnosti 
UNIPETROL, a.s. do funkce předsedy představenstva. Dne 8. dubna 2013 byl pan Marek 
Świtajewski jmenován na pozici generálního ředitele (CEO) společnosti UNIPETROL, a.s. 
s účinností od 9. dubna 2013. 
 
 
Členové p ředstavenstva spole čnosti UNIPETROL, a.s. k 9. dubnu 2013:  
 

• pan Marek Świtajewski, předseda 
• pan Piotr Wielowieyski, místopředseda 
• pan Andrzej Kozłowski, 
• pan Mirosław Kastelik, 
• pan Artur Paździor, 
• pan Martin Durčák. 

 
 
 
Dne 8. dubna 2013 pan Andrzej Kozłowski rezignoval na svou funkci člena dozorčí rady 
společnosti UNIPETROL, a.s.  Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. projednala jeho 
rezignaci na svém zasedání dne 8. dubna 2013. Funkce člena dozorčí rady pana Adrzeje 
Kozłowského skončí dnem 8. dubna 2013. 
 
Dne 8. dubna 2013 byl pan Piotr Chełmiński kooptován dozorčí radou společnosti UNIPETROL, 
a.s. do funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od 9. dubna 2013. 
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Členové dozor čí rady spole čnosti UNIPETROL, a.s. k 9. dubnu 2013: 
 

• pan Jacek Krawiec, předseda 
• pan Sławomir Jędrzejczyk, místopředseda 
• pan Ivan Kočárník, místopředseda 
• pan Piotr Chełmiński, 
• pan Piotr Kearney, 
• pan Krystian Pater, 
• pan Zdeněk Černý, 
• pan Bogdan Dzudzewicz, 
• pan Rafał Sekuła. 

V Praze, 8. dubna 2013 
UNIPETROL, a.s. 
Povinné oznámení č. 8/2013 
 


