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Treść raportu: 
 

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w oparciu o § 5 pkt 5 oraz § 10 
rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 757) informuje, że w dniu 87 kwietnia 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o udzieleniu 
prokury Panu Cezaremu Tokarskiemu, obejmującej umocowanie do dokonywania czynności w imieniu 
Spółki wspólnie z członkiem Zarządu Spółki. 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Pan Cezary Tokarski nie prowadzi działalności, 
która jest konkurencyjna w stosunku do działalności przedsiębiorstwa Spółki, oraz nie jest wspólnikiem 
konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Cezary Tokarski nie 
figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 
r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2021, poz. 1909 ze zm.), ani w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 
 
Osoby reprezentujące Spółkę:  
 
Szymon Fiecek– Prezes Zarządu  
Paweł Szukalski – Członek Zarządu 
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Appointment of the Company's proxy  
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Article 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering - current information  
 
Content of the report: 
 
The Management Board of Comperia.pl S.A., based in Warsaw (the "Company"), on the basis of § 5(5) 
and § 10 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic 
information provided by issuers of securities and on the conditions for recognizing as equivalent 
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757), informs 
that on April 28th 2022 the Company’s Management Board adopted a resolution on granting a power of 
proxy to Mr. Cezary Tokarski, comprising the power to perform acts on behalf of the Company jointly 
with a member of the Management Board of the Company. 
As declared by himself, apart from the Company, Mr. Cezary Tokarski does not conduct any business 
on the outside that competes with the business of the Company and is not a partner in any partnership 
nor member of a governing body of any company competing against the Company, nor member of 
a governing body of any other legal person competing against the Company. Mr. Cezary Tokarski is not 
listed in the National Register of Debtors maintained pursuant to the Act of 6 December 2018 on the 
National Register of Debtors (Journal of Laws of 2021, item 1909 as amended), nor in the register of 
insolvent debtors established pursuant to the Act of 20 August 1997 on the National Court Register. 
 
Persons representing the Company:  
 
Szymon Fiecek – President of the Management Board  
Paweł Szukalski - Member of the Management Board 
 

 

 


