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Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011 r. podjął uchwałę o powołaniu z dniem 1 grudnia 
2011 r. pana Błażeja Piechowiaka na funkcję Prokurenta (prokura samoistna) DGA S.A. Pan Błażej 
Piechowiak jest związany z DGA S.A. od 2005 r., a od 1 grudnia 2011 r. pełnić będzie funkcję Dyrektora 
Zarządzającego. Pan Błażej Piechowiak będzie mieć prawo samodzielnego dokonywania czynności 
sądowych i pozasądowych  związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki.  
 
Błażej Piechowiak, Dyrektor Zarządzający, Prokurent, 

 
Wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu) na kierunku handel i marketing oraz absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) na kierunku finanse i rachunkowość. 
Ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku kontrola finansowa i 
audyt wewnętrzny. 
 
Przebieg pracy zawodowej: 
- od grudnia 2011 r. – Dyrektor Zarządzający, DGA S.A. 
- od 2009 do 2011 r. – Zastępca Dyrektora Zarządzającego, DGA S.A. 
- od 2006 do 2009 r. – Audytor Wewnętrzny, DGA S.A. 
- od 2005 do 2006 r. – Specjalista ds. finansów, DGA S.A. 
- 2004 r. – Specjalista ds. finansów, F5 Konsulting Sp. z o.o. 
 
Ponadto pan Błażej Piechowiak pełni funkcje w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DGA 
S.A.: 
- Członka Rady Nadzorczej spółki Ateria Sp. z o.o. 
- Prokurenta spółki Allcards Sp. z o.o. 
- Członka Rady Nadzorczej spółki DGA Centrum Finansowe Sp. z o.o. 
 
oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Błażej Piechowiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej 
wobec działalności Emitenta. Ponadto nie występuje on w charakterze wspólnika w konkurencyjnej spółce 
cywilnej lub spółce osobowej. Nie jest również członkiem organu spółki kapitałowej lub organu 
jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Pan Błażej Piechowiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy o KRS. 
 
Pan Błażej Piechowiak nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub 



 

nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości 
lub likwidacji. 
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie 
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