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Powołanie nowego Członka Zarządu MLP Group S.A.
Zarząd spółki MLP Group S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 stycznia
2015r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Zabosta do pełnienia funkcji Członka Zarządu
Spółki, powierzając mu jednocześnie stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Projektami.
Pan Tomasz Zabost ma 44 lata. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej na kierunku budownictwa ze specjalnością konstrukcje budowlano-inżynierskie.
Ukończył także liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania. Posiada ponad 20-letnie
doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu
aktywami na wszystkich etapach realizacji projektów inwestycyjnych. Dotychczas zajmował się
przede wszystkim realizacją nowych projektów nieruchomości, począwszy od strategii inwestycji,
w tym m.in.: wyboru dewelopera, gruntów, kontrahentów, dostawców, architektów, inżynierów,
doradców. Odpowiedzialny był także za przygotowanie budżetu i studium wykonalności.
Tomasz Zabost przez ostatnie ponad 8 lat był zatrudniony w firmie ProLogis, w której od 2007
roku pełnił funkcję Vice President-Head of Project Management. Wcześniej wspierał hiszpański
koncern budowlany Dragados w wejściu na polski rynek. Podczas dotychczasowej kariery
zawodowej współpracował także z innymi deweloperami i wykonawcami powierzchni magazynowo
– produkcyjnych w Polsce i za granicą. Pracował m.in. w Liebrecht&Wood, E&L Project oraz
Ghelamco Poland.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z oświadczeniem Pana Tomasza Zabosta, Pan
Tomasz Zabost prowadzi działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, która nie jest działalnością
konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 2014 r. poz. 133).
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

