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Tytuł : Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arteria S.A.
Zarząd Arteria S.A., działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie

informacji

bieżących

i okresowych

przekazywanych

przez

emitentów

papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późniejszymi
zmianami), podaje do wiadomości, iż decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki z dnia 14 czerwca 2011 r., w składzie Rady Nadzorczej Spółki Arteria S.A. nastąpiły zmiany.
Ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Pan Mariusz Pawlak, wcześniej rezygnację złożyli: Pan
Cezary Kubacki (raport bieżący 12/2011) oraz Pan Dawid Sukacz (rezygnacja wpłynęła do Spółki w
dniu dzisiejszym). Jednocześnie do składu Rady Nadzorczej Arteria S.A. powołany został Pan Marek
Tarnowski.
Po opisanych zmianach Rada Nadzorcza Spółki będzie działać w następującym składzie:
Dariusz Stokowski
Michał Lehmann
Miron Maicki
Tomasz Filipiak
Paweł Tarnowski

Doświadczenie zawodowe Pana Marka Tarnowskiego.
Wykształcenie wyższe
Pan Marek Tarnowski posiada bogate doświadczenie z zakresu analizy giełdowej, opracowywania
analiz dotyczących makroekonomii, rynków finansowych i spółek giełdowych, przygotowywania
rekomendacji dla spółek oraz zarządzania portfelem akcji funduszy (małe i średnie spółki), a także
tworzenia strategii inwestycyjnych funduszy oraz współzarządzania ich płynnością.
Podczas dotychczasowej kariery zawodowej, Pan Marek Tarnowski był zatrudniony w renomowanych
instytucjach finansowych, m.in. w: Raiffeisen Capital & Investment Polska (1994-1998) na

stanowisku Analityk, Nordea PTE (wcześniej PTE Norwich Union i Sampo PTE) w latach 1999-2006
jako Kierownik Zespołu Analiz oraz Nordea PTE (lata: 2006-2009) – Zarządzający Portfelem.
Pan Marek Tarnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marek Tarnowski
nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
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