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Powołanie Członka Zarządu
Zarząd Grupy Nokaut S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2013 roku
Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2/2013, na mocy której w skład Zarządu Grupy Nokaut S.A.
powołano Pana Sławomira Topczewskiego, powierzając mu z dniem 01 lutego 2013 roku funkcję
Członka Zarządu.
Nowopowołany Członek Zarządu jest absolwentem organizacji i zarzadzania Politechniki
Warszawskiej (ukończył w 1991 r.). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie,
związane z restrukturyzacjami firm oraz budowaniem efektywnych zespołów – również w koncernach
międzynarodowych. Pierwsze doświadczenia zawodowe (1990-1992) zdobywał w firmie Polnet
Technologies International. Następnie pracował jako Account Manager w polskim oddziale włoskiej
firmy teleinformatycznej Olivetti (1992-1995). W latach 1995-1997 pełnił funkcję zastępcy dyrektora
ds. wdrożeń systemów informatycznych w firmie Polski Handel Spożywczy SA, w trakcie
przygotowywania firmy do prywatyzacji. W latach 1997-1999 jako Senior Project Manager
współtworzył polski oddział europejskiego koncernu informatycznego Origin (obecnie
AtosOrigin/Atos). Potem kolejno w firmach: Philips Polska (1999-2003) – jako dyrektor IT
odpowiedzialny za struktury korporacyjne IT w Polsce i regionie Europy Centralnej oraz w Grupie
Polpharma (2003-2007) - jako dyrektor korporacyjny IT odpowiedzialny za teleinformatykę w
spółkach i biurach w Polsce i za granicą (Rosja, Ukraina, Kazachstan i kraje bałtyckie). Od 2007 roku
prowadzi własną działalność gospodarczą (TOPMARTI - doradztwo i projekty restrukturyzacyjne oraz
informatyczne), głównie dla branży płatnej telewizji cyfrowej. Od sierpnia 2011 do końca stycznia
2013 zatrudniony jest jako Dyrektor Działu IT i Biura Projektów w Platformie Cyfrowej „n”
(ITI Neovision) - w trakcie przygotowywania spółki do konsolidacji z Cyfrą +.
Prowadzona przez Pana Sławomira Topczewskiego działalność nie jest działalnością konkurencyjną
w stosunku do działalności Emitenta, Pan Topczewski nie uczestniczy również w innej spółce
konkurencyjnej, ani innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie jest także wpisany w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim

