
Raport Bieżący nr 16/2022

Zarząd Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 
2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Prezesa Zarządu w osobie 
Pana Ernesta Bednarowicza.

Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca Prezesa 
Zarządu w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.



1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

Ernest Bednarowicz, Prezes Zarządu, kadencja 24 października 2025 roku  

 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

W latach 2007-2011 związany był z sektorem bankowym. W latach 2011-2014 rozwijał swoją karierę 

na rynku kapitałowym. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 22/2012. 

Od 2014 roku związany z polskim przemysłem lotniczym. 

Posiada certyfikat Audytora II stopnia nr 8913 nadany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. 

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Politologia,  

Absolwent 3 letnich studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem z seminariami doktorskimi oraz 

studiów podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce na Akademii 

Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. 

 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta  

Nie dotyczy.   

 

4) Wskazane wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 

ze wskazaniem czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  

 

Nie dotyczy. 

 

5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie, ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego  

Nie dotyczy.  

 

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 

osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

 



Nie dotyczy.  

 

7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej  

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 


