
 
Raport bieżący nr 4/2015 

Data sporządzenia: 2015-01-29 

Temat:  Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do składu Zarządu 

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

 
Zarząd Grupy Nokaut S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki 
przekazała Spółce treść uchwały nr 2/2015 w sprawie ustalenia składu Zarządu oraz uchwały nr 
3/2015 w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do składu Zarządu Spółki. 
 
Zgodnie z uchwałą 2/2015 od dnia 29 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku w skład Zarządu 
Spółki wchodzi jeden członek Zarządu. 
 
Zgodnie z uchwałą 3/2015 od dnia 29 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku członek Rady 
Nadzorczej Wojciech Czernecki zostaje delegowany do składu Zarządu, pełniąc funkcję Prezesa 
Zarządu. 
 
Pan Wojciech Czernecki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.  Posiada wieloletnie 
doświadczenie menedżerskie oraz szeroką wiedzę z obszaru planowania strategicznego, zarządzania 
rozwojem biznesu i marketingu internetowego. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą 
Czernecki Consulting Wojciech Czernecki. Jest jednym ze współzałożycieli spółki Grupa Nokaut S.A., w 
której w latach 2006 – 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Był również jednym ze współzałożycieli 
spółki Morizon S.A., gdzie w latach 2010 - 2014 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. W okresie 
2008 – 2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki SklepyFirmowe.pl Sp. z o.o.  
Pan Wojciech Czernecki jest Absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 roku ukończył również program 
Growing Your Business na London Business School. 
 
Pan Wojciech Czernecki oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie 
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej 
organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS. 
 
Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 22 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 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.) 


