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Powołanie osoby zarządzającej
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki dnia 2 września 2016 r. podjęła Uchwałę, na
podstawie
której
z
dniem
5
września
2016
r.
powołała
do
Zarządu
Spółki
pana
Jean-Noël Fourel i powierzyła mu stanowisko Prezesa Zarządu.
Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu:
Pan Jean-Noël Fourel ma długoletnie doświadczenie w branży produktów technicznych i dla budownictwa. W latach 19861992 pracował w przemyśle w firmach Bendix Electronics i Motorola.
Od 1992 do 2000 roku zajmował pozycję Chief Marketing Officer Grupy w firmie Legrand. W tym czasie z powodzeniem
udało mu się wprowadzić na rynek wiele nowych linii produktów.
Od 2000 do 2007 roku pełnił funkcję Chief Operating Officer w firmie Somfy i doprowadził do szybkiego podwojenia
sprzedaży dzięki ekspansji geograficznej produktów o dużej wartości dodanej. Opracował nową organizację w celu lepszego
wsparcia 40 spółek zależnych w sprzedaży innowacyjnych produktów i lepszej obsługi kluczowych klientów w Niemczech, Holandii,
Francji, Hiszpanii, USA i Japonii.
Od 2007 do 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu (CEO) Onduline, światowego lidera lekkich pokryć dachowych. Pod
jego kierownictwem Onduline, z silną pozycją w Europie (zwłaszcza we Francji) i na rynkach wschodzących, mocno rozwinął swoje
udziały rynkowe w Rosji, Turcji, USA, Chinach, Indonezji, Brazylii a także na rynkach latynoamerykańskich.
Pan Jean-Noël Fourel miał też bliskie kontakty z Polską: w latach 1982-1984 Jean-Noël Fourel służył jako zastępca
Attache Naukowego we francuskiej ambasadzie w Warszawie.
Z wykształcenia Pan Jean-Noël Fourel jest dyplomowanym inżynierem, ze specjalizacją w dziedzinie robotyki. Ukończył
Ecole des Arts et Catholique Métiers w Lyon, Francja oraz MBA w HEC (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) w Paryżu, we
Francji.
Pan Jean-Noël Fourel złożył wobec Spółki oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w
stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako
członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto
powołany Prezes Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

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