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POVINNÉ OZNÁMENÍ 

_________________________________________ 
 
 

ZMĚNY VE SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI 
 

Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost”) konaná dne 
30. června 2011 rozhodla v rámci bodu 12. pořadu jednání zvolila následující osoby do funkce 
člena dozorčí rady Společnosti: 
 

• pana Dariusza Jaceka Krawieca, 
• pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka, a 
• pana Piotra Kearneyho, 
 

v obou případech s účinností od 30. června 2011. Po tomto datu bude složení dozorčí rady 
Společnosti je následující: 

 
• pan Dariusz Jacek Krawiec, 
• pan Ivan Kočárník, 
• pan Sławomir Robert Jędrzejczyk, 
• pan Andrzej Jerzy Kozłowski, 
• pan Piotr Kearney, 
• pan Krystian Pater, 
• pan Zdeněk Černý, 
• pan Rafał Sekuła, a 
• pan Bogdan Dzudzewicz. 

 
Životopisy opětovně zvolených členů dozorčí rady 
 
Profesní životopis pana Dariusza Jaceka Krawieca: 
2008 - současnost  PKN Orlen - předseda představenstva a generální ředitel 
2006 - 2008   Action - předseda představenstva 
2002    Elektrim - předseda představenstva 
1998 - 2002   Impexmetal - předseda představenstva a generální ředitel 
1997 - 2002   Nomura International Londýn - Investiční bankovnictví, zodpovědný za  

polský trh 
1993 - 1997   Price Waterhouse Coopers, postupně vedoucí oddělení korporátních  

financí. 
 
 
Profesní životopis pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka: 
2008 - současnost PKN Orlen - finanční ředitel a člen představenstva zodpovědný za finance  
2005 - 2008 Telekomunikacja Polska Group – předseda představenstva a generální 

ředitel  
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2002 - 2003 ORFE Group - finanční ředitel, člen představenstva Cefarm Slaski 
(dceřiné společnosti ORFE)  

1997 - 2002 Impexmetal – člen představenstva a finanční ředitel, předseda a člen 
dozorčí rady dceřiných společností v Polsku, v Evropě, Singapuru a USA 

 
 
Profesní životopis pana Piotra Kearneyho: 
2000 - současnost PKN Orlen – zástupce ředitele úseku kapitálových investic, později ředitel 

úseku strategie a ředitel oddělení fůzí a akvizic 
1997 - 2000 Nafta Polska – poradce oddělení finanční politiky, později zástupce 

ředitele pro restrukturalizaci a privatizaci 
1995 - 1996 Rafineria Gdaňsk – finanční manažer pro rozvoj 
 
 
 
V Praze dne 30. června 2011 
UNIPETROL, a.s. 
Povinné oznámení č. 16/2011 
 


