
 

 

 

Raport bieżący  12/2017 - EBI 

Data publikacji: 2017-08-22 

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję 

Treść Raportu: 

Zarząd Spółki Rovita S.A. informuje, iż  w dniu 22 sierpnia 2019r. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki ROVITA S.A. powołało Radę Nadzorczą na nową trzyletnią kadencję w 
następującym składzie: 

   
Karolina Gradecka  
Karolina Gradecka jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunek 
Zarządzanie w biznesie (licencjat) oraz kontynuowała naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym na  
studiach magisterskich o kierunku Zarządzanie strategiczne, gdzie uzyskał tytuł magistra.  
 
W ostatnich trzech latach Karolina  Gradecka pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej ROVITA S.A. 
 
Karolina Gradecka jest aktywnym sportowcem, w dziedzinie której odnosi sukcesy. Była kapitanem 
ekstra-ligowej drużyny piłki nożnej kobiet AZS Wrocław. Obecnie zajmuje się zagadnieniami 
marketingowymi w działalności hotelarskiej.  
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Karolina Gradecka nie jest wpisana do rejestru dłużników 

niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym z dnia 20 

sierpnia 1997 roku, nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem spółki  ROVITA S.A., 

która jest w stosunku do niej konkurencyjna oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego  oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowy zakaz działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Krzysztof Nawrot 
Krzysztof Nawrot posiada 25 letnie doświadczenie w zakresie handlu  detalicznego i hurtowego. 
Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu spółki dominującej nad ROVITĄ S.A. - PGD Polska Sp. z o.o., 
działającej w obszarze dystrybucji drogeryjnej oraz w ostatnim czasie współpracującej z emitentem w 
obszarze handlu spożywczego.  



 

 

 
Krzysztof Nawrot jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego oraz Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu.  
 
W ostatnich trzech latach Krzysztof Nawrót pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ROVITA S.A. oraz  
był również Członkiem Zarządu w spółce PGD SERWIS SP Z O.O., gdzie funkcji już nie pełni. 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Krzysztof Nawrot nie jest wpisany do rejestru dłużników 

niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym z dnia 20 

sierpnia 1997 roku oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem spółki  ROVITA S.A., 

która jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego  oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowy zakaz działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

 

Krzysztof Gradecki   
Krzysztof Gradecki posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie handlu detalicznego i 
hurtowego. Obecnie pełni funkcje w zarządach innych spółkach. Obecnie jest prokurentem Spółki 
PGD Polska Sp z o.o, (dominującej nad ROVITA S.A.) działającej w obszarze handlu hurtowego 
artykułami chemicznymi oraz w ostatnim czasie współpracującą z emitentem w obszarze handlu 
spożywczego.  
 
Krzysztof Gradecki jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu gdzie ukończył 
kierunek Turystyki i Rekreacji. 
 
W ostatnich trzech latach pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej ROVITA S.A. oraz jest Członkiem 
Zarządu w następujących spółkach: 
BERGSON Sp. z o.o. - stanowisko: Prezes Zarządu – nadal pełni funkcję 
ICG FINANSE Sp. z o.o. - stanowisko: Prezes Zarządu – nadal pełni funkcję 
ICG INVEST Sp. z o.o. - stanowisko: Prezes Zarządu – nadal pełni funkcję 
ICG FINANSE z o.o. BUD SPÓŁKA KOMANDYTOWA - stanowisko: Komandytariusz – nadal pełni funkcję 
ICG FINANSE Sp. z o.o.  SPÓŁKA KOMANDYTOWA - stanowisko: Komandytariusz 
"ROVITA" SPÓŁKA AKCYJNA (9930000275) Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej – nadal pełni funkcję 
ALIGATOR Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – nie pełni funkcji  
 
Jest wspólnikiem następujących spółek: 
ICG FINANSE Sp. z o.o. – nadal jest wspólnikiem 



 

 

ICG FINANSE Sp. z o.o.  SPÓŁKA KOMANDYTOWA – nadal jest wspólnikiem 
JASMIN Sp. z o.o – nadal jest wspólnikiem 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Krzysztof Gradecki nie jest wpisany do rejestru dłużników 

niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym z dnia 20 

sierpnia 1997 roku. Nie wykonuje innej działalności która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, oraz w okresie ostatnich pięciu lat 

nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego  oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowy zakaz działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

 
Marzena Gradecka  
Marzena Gradecka posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie handlu  detalicznego i 
hurtowego. Marzena Gradecka jest absolwentką wydziału Handlu Zagranicznego Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu.  
 
W ostatnich trzech latach Marzena Gradecka pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej ROVITA S.A. 
 
W ostatnich trzech latach pełni funkcję  Członka Zarządu w następujących spółkach: 
DROGERIE JASMIN Sp. z o.o. - stanowisko: Prezes Zarządu – nadal pełni funkcję 
ICG FINANSE Sp. z o.o. - stanowisko: Wiceprezes Zarządu – nadal pełni funkcję 
ICG INVEST Sp. z o.o. - stanowisko: Wiceprezes Zarządu – nadal pełni funkcję 
JASMIN Sp. z o.o. - stanowisko: Wiceprezes Zarządu – nadal pełni funkcję 
ICG FINANSE Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA - stanowisko: Komandytariusz – nadal pełni funkcję 
FUNDACJA „KONGREGACJA POLSKIEGO HANDLU” – Prezes Zarządu – nadal pełni funkcję 
 
Jest wspólnikiem następujących spółek: 
ICG FINANSE Sp. z o.o. – nadal jest wspólnikiem 
ICG FINANSE Sp. z o.o.  SPÓŁKA KOMANDYTOWA – nadal jest wspólnikiem 
DROGERIE JASMIN Sp. z o.o. – nadal jest wspólnikiem 
 
W ostatnich pięciu latach była Prezesem Zarządu fundacji „KONGREGACJA POLSKIEGO HANDLU”, 
która obecnie jest w likwidacji. Zarząd pełni w niej role likwidatora. 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Marzena Gradecka nie jest wpisana do rejestru dłużników 

niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym z dnia 20 

sierpnia 1997 roku oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem spółki  ROVITA S.A., 



 

 

która jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego  oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowy zakaz działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

 
Kazimierz Rakowski  
  
Kazimierz Rakowski posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości.  Obecnie pełni 
funkcję Członka Zarządu spółki PGD POLSKA, działającej w obszarze dystrybucji drogeryjnej oraz w 
ostatnim czasie współpracującą z emitentem w obszarze handlu spożywczego . Pełni w niej również 
funkcję głównego księgowego. Kazimierz Rakowski posiada bogate doświadczenie, a także 
wykształcenie w kierunku rachunkowości i finansów, a także praktyczne umiejętności w tym 
obszarze.   
 
W ostatnich trzech latach Kazimierz Rakowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ROVITA S.A. 
 
W ostatnich trzech latach Kazimierz Rakowski zasiada w  Zarządzie w następujących spółkach: 
PGD SERWIS Sp. z o.o. – Członek Zarządu – nadal pełni funkcję 
ALIGATOR Sp. z o.o. – Członek Zarządu – nie pełni już funkcji 
FUNDACJA „KONGREGACJA POLSKIEGO HANDLU” – Członek Rady Fundacji – nadal pełni funkcję. 
W ostatnich pięciu latach był członkiem rady fundacji „KONGREGACJA POLSKIEGO HANDLU”, która 
obecnie jest w likwidacji. 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Kazimierz Rakowski nie jest wpisany do rejestru dłużników 

niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym z dnia 20 

sierpnia 1997 roku oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem spółki  ROVITA S.A., 

która jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego  oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowy zakaz działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

 



 

 

 

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę 

     Data Imię Nazwisko Stanowisko 

2019-08-22 Marta Pytel Członek Zarządu 

2019-08-22 Urszula Mróz Prezes Zarządu 

 

                                                                    


