
 

 

 

Raport Bieżący nr  28/2022 

 

Data sporządzenia:   16.12.2022r.,  godz. 19:13 

Skrócona nazwa emitenta:  ATAL S.A. 

Temat: Powołanie nowych Członków Zarządu ATAL S.A. 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i 

okresowe 
 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd  ATAL S.A. ( dalej również „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki 

podjęła uchwały nr 5 oraz nr 6, w przedmiocie powołania z dniem 01.01.2023 r. do składu Zarządu 

Spółki, aktualnej, wspólnej kadencji: 

1/ Pani Urszuli Juroszek do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. kadrowo-płacowych. 

2/ Pana Andrzeja Biedronka-Tetla do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. finansowych. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że min. w związku powyższymi zmianami w składzie Zarządu 

Spółki, uchwałą nr 7 z dnia dzisiejszego, Rada Nadzorcza postanowiła o zmianie z dniem 01.01.2023 r. 

funkcji Wiceprezesa ds. prawno-administracyjnych pełnionej dotychczasowo przez Pana Mateusza 

Bromboszcza na funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, zbadanym przez Radę Nadzorczą, Pani Urszula Juroszek nie 

figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie 

prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej 

bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. 

Pan Andrzej Biedronka-Tetla pełni aktualnie również funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Granit 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000909148, na co, stosownie do art. 380 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 17 ust. 2  

Statutu Spółki, została mu udzielona zgoda Rady Nadzorczej Spółki uchwałą nr 8 z dnia dzisiejszego. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, zbadanym przez Radę Nadzorczą, Pan Andrzej Biedronka-Tetla 

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie 

prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy bez zgody Rady Nadzorczej  ATAL 

S.A. w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej 

organu. 



 

 

Życiorysy zawodowe powołanych Członków Zarządu Spółka przekazuje w załączeniu. 

Skład Zarządu ATAL S.A. od dnia 01.01.2023 r. przedstawia się następująco: 

1/ Pan Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu, 

2/ Pan Mateusz Bromboszcz – Wiceprezes Zarządu, 

3/ Pani Angelika Kliś – Członek Zarządu, 

4/ Pani Urszula Juroszek – Członek Zarządu ds. kadrowo-płacowych, 

5/ Pan Andrzej Biedronka-Tetla – Członek Zarządu ds. finansowych. 

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim. 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu 


