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Zmiany w organach zarządzających i nadzoru Spółki
Zarząd Selena FM S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 24 września 2014 roku Kazimierz Przełomski
złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu z powodów osobistych. W związku z powyższym Rada
Nadzorcza odwołała Kazimierza Przełomskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 30 września 2014
roku. Kazimierz Przełomski pozostaje w Grupie Selena jako doradca przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada wyraziła panu Przełomskiemu podziękowanie za dotychczasową pracę w Grupie Selena.
Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Krzysztofa Kluzę i powierzyła mu funkcję
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych z dniem 13 października 2014 roku. Krzysztof Kluza złożył rezygnację
z funkcji Członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A. z dniem 24 września 2014 roku.
Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 września na podstawie § 15 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki podjęła uchwały
w sprawie powołania w skład Zarządu Andrzeja Ferugi i Marcina Macewicza oraz powierzenia im funkcji
Członków Zarządu z dniem 1 października 2014 roku.
Życiorysy nowo powołanych członków Zarządu:
Dr Krzysztof Kluza związany jest z Seleną od 19 czerwca 2012 roku jako Członek Rady Nadzorczej. Doktor
nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1993-1998 studiował na SGH;
ukończył kierunki: Finanse i Bankowość oraz Ekonomia. W latach 1999-2000 stypendysta Fundacji Fulbrighta
na Columbia University w Nowym Jorku. Uzyskał również stypendium dla młodych naukowców Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej oraz nagrodę Top 10 SGH. Od 1997 roku związany zawodowo z SGH obecnie jako
adiunkt w Katedrze Rynków i Instytucji Finansowych. W latach 1998-2003 zatrudniony w Banku Handlowym
w Warszawie SA; ostatnie stanowisko - Doradca Prezesa Zarządu w Pionie Strategii, Rozwoju i Projektów
Strategicznych. W latach 2003-2006 zatrudniony w Grupie PZU SA; ostatnie stanowisko - Dyrektor Biura
Strategii i Projektów w PZU SA i PZU Życie SA. W latach 2007-2012 Dyrektor Banku w Banku Gospodarstwa
Krajowego, odpowiedzialny za obszar strategii, organizacji, kontrolingu i informacji zarządczej, a następnie za
obszar zarządzania produktami i wsparcia handlu zagranicznego. W latach 2009-2012 członek Rady
Nadzorczej Fasing SA. Ostatnio Dyrektor ds. Sektora Publicznego, Klientów Kluczowych i Operacji
Zagranicznych w Getin Noble Bank SA.
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Krzysztof Kluza 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.
Andrzej Feruga posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu firmami z branży materiałów budowlanych na
stanowiskach: głównego inżyniera i kierownika produkcji, dyrektora zarządzającego czy dyrektora zakupów. W
życiu zawodowym 16 lat związany z Grupą Knauf.
Absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Dusseldorfie i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
1998-2000: karierę profesjonalną rozpoczynał jako główny inżynier i kierownik produkcji w Knauf Jaworzno.
2000-2005: Knauf Bauprodukte Bełchatów jako kierownik zakładu odpowiedzialny był za prowadzenie zakładu
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2005-2011: Knauf Bauprodukte Bełchatów jako dyrektor był odpowiedzialny za wyniki, sprzedaż oraz rozwój
firmy.
2011-2014: teraz Knauf Bauprodukte Bełchatów jako dyrektor zarządzający i członek zarządu odpowiedzialny
za wyniki, sprzedaż oraz rozwój firmy;
2013-2014: Knauf Polska jako dyrektor zakupów odpowiedzialny był za stworzenie działu zakupów w Polsce;
2014-2014: Knauf Europa Wschodnia jako dyrektor zakupów odpowiedzialny był za stworzenie działów
zakupów w 18 krajach Europy Wschodniej.
Andrzej Feruga 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.
Marcin Macewicz związany jest z Grupą Selena od 1994 roku. W ciągu 20 lat pracy w jej strukturach zajmował
stanowiska dyrektora finansowego i członka zarządu odpowiedzialnego m.in. za rozwój pierwszej spółki w
Grupie Selena w obszarze działalności operacyjnej i dyrektora działu rozwoju odpowiedzialnego za wdrożenie
nowych grup produktowych; w latach 2001-2004 jako dyrektor finansowy Seleny Co. SA odpowiedzialny był za
zarządzanie obszarami operacyjnymi w spółce powołanej do rozwoju biznesu międzynarodowego Seleny; w
ostatnich latach zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu w Selena SA – spółce zajmującej się dystrybucją
produktów Grupy Selena na terenie Polski oraz dyrektora BU Hydroizolacje w Selenie FM SA.
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1994-2001 Selena SA jak dyrektor finansowy odpowiedzialny był za zarządzanie obszarami operacyjnymi
działalności firmy. Następnie, jako dyrektor działu rozwoju odpowiadał za rozwój produktowy i jako członek
rady nadzorczej za tworzenie strategii rozwoju, nadzór operacyjny i finansowy.
2001-2004: Selena Co. SA jako dyrektor finansowy odpowiadał za zarządzanie obszarami operacyjnymi spółki
powołanej do rozwoju międzynarodowego biznesu Grupy Selena.
2004-2014: Selena SA jako dyrektor finansowy, członek zarządu, a ostatnio wiceprezes zarządu odpowiadał
za biznes Grupy Selena w Polsce.
2012-2014: Selena FM jako dyrektor BU Hydroizolacje odpowiedzialny był za podniesienie konkurencyjności
oferty tej grupy produktowej i restrukturyzację kosztową PMI Matizol przejętej przez Selenę w 2010 roku.
Marcin Macewicz 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

3

