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Powołanie osoby zarządzającej
Zarząd Selena FM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 15 ust. 2 pkt
b) Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu Roberta Konaszewskiego i
powierzenia mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. sprzedaży i marketingu.
Robert Konaszewski posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu firmami z branży chemii budowlanej oraz
FMCG na rynkach międzynarodowych na stanowiskach: dyrektora generalnego, sprzedaży, marketingu
i zarządzającego innowacją. Prowadził szereg projektów w obszarze restrukturyzacji, transformacji i połączeń
firm działających na rynkach europejskich.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również na London School of Economics na
Wydziale Industrial and Business Economics.
1993-1997: karierę profesjonalną rozpoczynał w marketingu Procter&Gamble, a następnie w Pepsico.
1997-2008: związany z firmą Imperial Chemical Industries (ICI) – jednym z liderów światowych w branży
chemicznej oraz chemii budowlanej. Od początku istnienia firmy w Polsce i zakupu Polifarbu Pilawa był
członkiem ścisłego kierownictwa firmy, budując jej pozycję lidera na rynku polskim, Europy Wschodniej
i Centralnej w branży farb. Odpowiedzialny za marketing w Europie Wschodniej oraz dział badań i rozwoju.
Następnie jako Dyrektor Generalny w ramach ICI, zarządzał krajami Europy Centralnej prowadząc do
znacznego wzrostu efektywności organizacji w obszarze łańcucha dostaw, skokowego wzrostu zysku oraz
dynamicznego wzrostu sprzedaży.
2008-2012: po przejęciu ICI przez AkzoNobel, największego na świecie producenta farb dekoracyjnych,
odpowiedzialny za połączenie oraz restrukturyzację działu marketingu i sprzedaży firm ICI i AkzoNobel Paints
w Europie. Początkowo pełnił funkcję Dyrektora Marketingu Skandynawii, Europy Wschodniej i Południowej
a następnie Dyrektora Sprzedaży regionu obejmującego całą Europę. Odpowiedzialny za restrukturyzację
działu sprzedaży oraz wsparcia technicznego. W tym samym czasie był odpowiedzialny za rozwój sprzedaży
AkzoNobel Paints na rynkach Bliskiego Wschodu oraz Afryki.
2012-2014: pracował dla PricewaterhouseCoopers oraz prowadził własną działalność konsultingową
doradzając firmom z branży B2B oraz B2C.
Robert Konaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Selena FM S.A.. Nie jest też
wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów
w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

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

