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Temat: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego 

wykonywania obowiązków Członka Zarządu Emitenta.   

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

  

Treść:  

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 

października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała z dniem 16 października 2017 

r. Członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Rymszewicza, na okres 3 miesięcy, do 

czasowego wykonywania czynności członka zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. 

restrukturyzacji w miejsce odwołanego Wiceprezesa Zarządu – Pana Łukasza Matyki, o 

odwołaniu, którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017.  

 

Pan Tadeusz Rymszewicz w 1976r. ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii. 

Ponadto Tadeusz Rymszewicz ukończył podyplomowo dostosowanie gospodarki polskiej do 

integracji z Unią Europejską (1995) oraz kursy dotyczące obrotu i zarządzania 

nieruchomościami, uzyskując licencję zawodową zarządcy nieruchomości (nr 6075).  

Przebieg kariery zawodowej:  

Pan Tadeusz Rymszewicz posiada 35 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach 

kierowniczych, m.in. jako Wiceprezydent m. Sopotu (1981-1984). W ciągu ostatnich 20 lat 

pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych i zarządczych spółek z branży budowlanej, 

m.in. w spółce Przemud Gdańsk S.A. (lata 2000-2004) oraz w spółkach z branży 

nieruchomości (Nord Service Sp. z o.o. 1997-1999; Navimor Inwestycje Sp. z o.o. 2004-

2012).  

Pan Tadeusz Rymszewicz w ciągu ostatnich lat pełnił następujące funkcje:  

Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.  

Prezes Zarządu Navimor Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  

Zastępca Prezesa Zarządu Navimor Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  

Zastępca Prezesa Zarządu ATJ Sp. z o.o.  

W ocenie Spółki żadna z wykonywanej działalności lub pełnionej funkcji nie jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Tadeusz Rymszewicz 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 Tadeusz Rymszewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

 

 

 


