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Treść raportu:
Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca
2016 r. Rada Nadzorcza dokonała, na podstawie §24 ust. 4 Statutu Spółki, uzupełnienia składu Rady
o Pana Adama Jabłońskiego w ramach kadencji Rady Nadzorczej rozpoczętej z dniem 25 czerwca
2014 r. oku. Uzupełnienie składu nastąpiło w wyniku rezygnacji złożonej przez Pana Przemysława
Czuka (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2016).
Adam Jabłoński ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku
Finanse i Bankowość (1993 – 1998), Podyplomowe Studium Prawa Spółek przy Kolegium
Zarządzania i Finansów SGH (2001) oraz studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii w Szkole
Głównej Handlowej (2003-2005).
Od roku 2005 do chwili obecnej Adam Jabłoński jest wspólnikiem i partnerem w Fidea Sp. z o. o. – Sp.
komandytowa, wiceprezesem zarządu Fidea Sp. z o.o. a także prezesem zarządu Valorum Sp. z o.o.,
firm doradczych działających w obszarze doradztwa strategicznego i transakcyjnego na rynku fuzji i
przejęć w Polsce.
W latach 1999 – 2005 Adam Jabłoński pełnił funkcję menadżera a następnie dyrektora w ABN AMRO
Corporate Finance (Polska) Sp. z o.o., w dziale fuzji i przejęć. W latach 1998– 1999 Adam Jabłoński
pracował w holenderskiej centrali banku ABN AMRO Bank N.V. w Amsterdamie w pionie bankowości
inwestycyjnej, a w latach 1996 – 1998 w departamencie bankowości korporacyjnej ABN AMRO Bank
(Polska) S.A. W latach 1994 – 1996 Adam Jabłoński pracował jako analityk finansowy w spółkach
grupy Siemens AG w Polsce.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Adam Jabłoński nie prowadzi działalności,
która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Adam Jabłoński nie figuruje w
rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym.
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