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Temat: Zmiany w składzie Zarządu

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

Grupa Nokaut S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 13 maja 2015 r. powołała
na stanowisko Prezesa Zarządu panią Monikę Englicht. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej pani
Monika Englicht obejmie stanowisko w dniu 1 czerwca 2015. Panu Patrykowi Kitowskiemu
dotychczasowemu Prezesowi Zarządu powierzono funkcję Członka Zarządu.
Pani Monika Englicht, jako Prezes Zarządu, będzie odpowiadać m.in. za opracowanie i wdrożenie
nowej strategii, związanej z przejęciem spółki HubStyle sp. z o.o., w szczególności za rozwój marki
Sugarfree i wykorzystanie potencjału wynikającego z wejścia Emitenta w szybko rozwijający się
segment modowy rynku e-commerce.
Mianując panią Monikę Englicht na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki, wzięła pod
uwagę jej wiedzę na temat e-commerce oraz sektora modowego, a także olbrzmie doświadczenie
zdobyte w takich spółkach jak: Diva Central & Eastern Europe, Ultimate Fashion Ltd oraz Atlantic Co
Ltd. Pełniła w nich takie funkcje jak m.in.: Retail oraz Brand manager, Product Manager, czy szef
działu zakupowego. Z sukcesem odpowiadała m.in. za całość wdrożenia strategii biznesowych,
przygotowanie i wprowadzenie nowych kolekcji, otwarcia obiektów sklepowych, czy proces
zakupowy.
Od 1 października 2013 roku, Pani Monika Englicht jest Członkiem Zarządu HubStyle sp. z o.o.
Pani Monika Englicht studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji. Ukończyła też liczne kursy, m.in. z zakresu zarządzania oraz negocjacji.
Poniżej prezentujemy opis kariery zawodowej pani Moniki Englicht:
Od 1.10.2013 – Hubstyle sp. z o.o. – Członek Zarządu
06.2012 - 09.2012 – Prima Moda S.A. – Retail Manager
02.2011 – 12.2011 - Diva Central & Eastern Europe - Head of Purchasing
05.2005 – 10.2010 - Ultimate Fashion Ltd. – Brand Manager
1997 – 2004 - Atlantic Co Ltd - Product Manager of Ladies and Young Collection, Product Manager of
Ladies Collection, Assistant in Order Department/ Specialist in Import Department
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez panią Monikę Englicht, nie prowadzi ona działalności
konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub
członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 22 i § 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

