Gdańsk, dnia 10 czerwca 2015 r.
Do:
LPP spółka akcyjna
ul. Łąkowa 39/44
80-769 Gdańsk
Od:
Marek Piechocki
ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ
Działając jako akcjonariusz spółki pod firmą LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, mając na
uwadze treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca
2015 r. obejmującego porządek obrad zawierający punkt o wyborze członka Rady Nadzorczej, jak też
treść § 21 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA z siedzibą w Gdańsku,
niniejszym z g ł a s z a m k a n d y d a t u r ę P a n a D a r i u s z a P a c h l i na członka Rady Nadzorczej
Spółki.
UZASADNIENIE
Pan Dariusz Pachla do 31 grudnia 2014 r. przez wiele lat pełnił w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu
i Dyrektora Finansowego. Z grupą LPP SA jest związany od niemal ćwierćwiecza. Funkcję Wiceprezesa
Zarządu LPP SA pełnił w okresie od 2000 do wspomnianego 31 grudnia 2014 r. Odpowiadał za obszar
finansów Spółki, w tym controlling i księgowość, a także finansowanie realizowanych inwestycji oraz
proces rozliczania sieci detalicznej liczącej w końcu 2014 roku ponad 1500 salonów. W 2001 roku był
odpowiedzialny za debiut spółki LPP SA na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie. Do końca pracy w LPP SA, jako Dyrektor Finansowy osobiście nadzorował obszar relacji
inwestorskich, osiągając na tym polu liczne sukcesy. Prowadzona przez niego transparentna i otwarta
komunikacja LPP SA z przedstawicielami rynku kapitałowego byłą wielokrotnie doceniana zarówno
przez media, jak i ośrodki eksperckie zajmujące się oceną jakości relacji inwestorskich spółek
notowanych na warszawskiej GPW. Wcześniej w strukturach grupy LPP SA zajmował m.in. stanowiska
Dyrektora Handlowego i Dyrektora Finansowego.
Urodził się w 1961 roku, jest absolwentem Wydziału Mechaniki Politechniki Szczecińskiej oraz studiów
podyplomowych w obszarze zarządzania i finansów na Uniwersytecie Szczecińskim
Pan Dariusz Pachla w toku wieloletniej pracy w ramach grupy LPP SA nabył ugruntowany kapitał wiedzy
i doświadczenia odnośnie mechanizmów działania zarówno rynków kapitałowych, jak i rynku
odzieżowego. Przede wszystkim zaś jest w posiadaniu nieocenionej znajomości specyfiki działania
Spółki i rynku na którym ona działa we wszelkich znaczących jego obszarach.
Kandydat nabył w czasie wieloletniej kariery zawodowej odpowiednią wiedzę i wykształcenie, a przede
wszystkim doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, pozwalające uznać, iż jest osobą
spełniającą najwyższe wymagania i kryteria odnośnie członków organów nadzorczych spółek
publicznych. Reprezentuje również wysoki poziom moralny, nie jest karany oraz jest w stanie poświęcić
niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie
Nadzorczej.
_______________________
Marek Piechocki
akcjonariusz
Załączniki:
1. Życiorys Pana Dariusza Pachli,
2. Zgoda Pana Dariusza Pachli na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej LPP SA,
3. Zgoda Pana Dariusza Pachli na zamieszczenie stronach internetowych Spółki informacji na jego
temat oraz zgoda kandydata na przestrzeganie regulacji prawnych obowiązujących w Spółce,
4. Informacja na temat osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych powiązań
kandydata na członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem zgłaszającym kandydaturę danej osoby
na członka Rady Nadzorczej oraz powiązań tej osoby z innymi akcjonariuszami, w tym w
szczególności z akcjonariuszami większościowymi

