Raport bieżący nr 34/2016 z dnia 29.09.2016r.
Udzielenie prokury.
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu 29 września 2016 roku podjął uchwałę o udzieleniu
z dniem 29 września 2016 roku Panu Robertowi Kowalskiemu prokury oddzielnej obejmującej
umocowanie do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem
Spółki Mostostal Płock S.A.
Pan Robert Kowalski ur. 1977 r. posiada wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki
Łódzkiej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. W 2006 r. uzyskał uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjnobudowlanej (członek kujawsko-pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa). W roku 1999 uzyskał
uprawnienia do badań materiałów budowlanych wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie. W roku 2004 zdobył certyfikat szkolenia „Wzory warunków kontraktowych FIDIC w
Kontraktach Unii Europejskiej i Banku Światowego”. W roku 2004 uczestnik w szkoleniu
rejestrowanym przez Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Auditorów w Londynie (IRCA) na
auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2000 – Nr PL/106/03/1337,
gdzie uzyskał Świadectwo pozytywnego ukończenia szkolenia– Nr IA3/04/PL656. W 2007 roku
zdobył dyplom ukończenia szkolenia organizowanego przez Ośrodek Doradztwa i Treningu
Kierowniczego „ Metodyka Project Management” oraz „Komunikacja i Praca Zespołowa w
Projekcie”. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1998 r. w firmie Hydrobudowa Włocławek (po
przekształceniu Hydrobudowa Polska S.A. ) gdzie do roku 2012 poszerzał swoją wiedzę i zdobywał
doświadczenie przy realizacji kontraktów oraz pełnił funkcje kierownicze w komórkach
organizacyjnych, a następnie na realizowanych budowach. Jako Dyrektor Kontraktów/Przedstawiciel
Wykonawcy realizował jedne z większych Inwestycji w sektorze środowiskowym, finansowanych ze
środków Unii Europejskiej. Od roku 2012 rozpoczął współpracę z firmą Mostostal Warszawa S.A
gdzie pełnił rolę Dyrektora Departamentu nadzorując projekty realizowane w obszarze Ochrony
Środowiska. Od września 2016 r. zatrudniony w Mostostal Płock S.A. na stanowisku Dyrektora
Produkcji.
Według złożonego oświadczenia nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do
Mostostal Płock S.A. ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy też w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie posiada w innej konkurencyjnej spółce
kapitałowej udziałów lub akcji w ilości co najmniej 10% ani też nie posiada prawa do powołania co
najmniej jednego członka zarządu. Jednocześnie oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

