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Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta powzięła uchwałę o
powołania Bartosza Krzemińskiego oraz Macieja Duczyńskiego w skład Zarządu Emitenta z dniem 1 lutego 2015
roku.
Bartoszowi Krzemińskiemu oraz Maciejowi Duczyńskiemu powierzono funkcje Wiceprezesów Zarządu Emitenta.
Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła z dniem 1 lutego 2015 rokufunkcję Wiceprezesa Zarządu
EmitentaBogdanowi Borkowi, pełniącemu dotychczas funkcję Członka
Zarządu Emitenta.
I
Bartosz Krzemiński od początku swojej kariery zawodowej związany jest z sektorem produkcji pojazdów
szynowych. Pracę rozpoczął w 2001 r. w firmie Alstom Konstal S.A. Jako inżynier Programu QualityFocus
odpowiadał za prowadzenie projektów optymalizacji kosztów produkcji. Od 2005 r. zaangażowany był w
opracowanie i wdrożenie systemu produkcyjnego Alstom-APSYS, kierując pracami implementacyjnymi w
jednostce produkcyjnej w Chorzowie oraz biorąc udział w zespole opracowującym założenia w centrali w Paryżu.
Równolegle pełnił różnego rodzaju funkcje kierownicze w obszarze produkcji, gdzie zarządzał działami
odpowiedzialnymi za planowanie i produkcję komponentów oraz budowę kompletnych pojazdów szynowych.
Bartosz Krzemiński jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu na Politechnice
Śląskiej (kierunek: eksploatacja i utrzymanie pojazdów).
Bartosz Krzemiński obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu NEWAG Gliwice S.A.,
z którą to spółkązwiązany jest od 01.09.2008, obejmując wówczas stanowisko Wiceprezesa Zarządu Dyrektora
Produkcji. Bartosz Krzemiński obecnie pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej INTECO S.A.
Wedle wiedzy Zarządu Emitenta Bartosz Krzemiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobecEmitenta oraz
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu.
Wedle wiedzy Zarządu Emitenta Bartosz Krzemiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
II
Maciej Duczyński związał swoją karierę zawodową z sektorem produkcji pojazdów szynowych. Przez wiele lat
pracował w Spółkach Grupy ALSTOM gdzie w 2000 r. rozpoczął pracę jako Technolog Elektryk w Alstom Konstal
S.A., odpowiadał za opracowanie technologii produkcji i dokumentacji technicznej pociągów metra
warszawskiego oraz tramwajów nowej generacji. W latach 2003 – 2006 pracował w niemieckiej, a następnie
szwedzkiej jednostce koncernu jako Inżynier Projektu i Inżynier Systemu nadzorując produkcję szwedzkich
regionalnych pociągów piętrowych oraz proces ich homologacji i walidacji oprogramowania. W styczniu 2007 r.
został Kierownikiem Działu Testów w Alstom Konstal S.A. w Chorzowie nadzorującym przygotowanie i
przeprowadzenie procedur testowych produkowanych pojazdów szynowych.
Maciej Duczyński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego na Politechnice Śląskiej na kierunku
Elektroenergetyka.
Maciej Duczyński od sierpnia 2010 r. związany jest ze Spółką NEWAG Gliwice S.A, gdzie objął stanowisko
Kierownika Działu Konstrukcyjnego i uczestniczył m.in. w projektowaniu prototypów wielosystemowych lokomotyw
i zarządzaniu projektami modernizacji lokomotyw, a także certyfikacji lokomotyw na zgodność z TSI. Od marca
2014 r. zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego.
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Wedle wiedzy Zarządu Emitenta Maciej Duczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitentaoraz
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitentajako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu.
Wedle wiedzy Zarządu Emitenta Maciej Duczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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 późn. zm.).
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