
Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 r.

Od:
Jacek Antoni Rodak
PESEL: 53051204039

Do:

Zakłady Urządzeń Komputerowych
ELZAB Spółka Akcyjna
ul. Kruczkowskiego 39

41-813 Zabrze

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

W związku z rozważanym powołaniem mojej osoby w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą Zakłady
Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej zwana „Spółką"),
niniejszym oświadczam, że:

wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz na objęcie i pełnienie
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku powołania mnie na taką funkcję przez
Walne Zgromadzenie Spółki;

nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki, o
których mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.

U. 94, póz. 1037 ze zm.) oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za

przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca

1997 Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,póz. 553 ze zm.);

nie figuruję w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr. 121, póz. 769 ze zm.);

nie zajmuję i nie pełnię funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. z 1997 r. nr 106, póz. 679 ze zm.).

Na wypadek powołania mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki, na potrzeby raportu bieżącego, o
którym mowa w § 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. Nr 33, póz. 259 ze zm.), oświadczam

ponadto, że:

nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki;

nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
jako członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu, poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu w Comp Centrum Innowacji sp.

z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ponadto w załączeniu przedkładam mój życiorys.

Z poważaniem



Jacek Rodak
Życiorys

Dane personalne

Urodzony:

Adres zamieszkania:

Adres e-mailowy:

Telefon:

12 maja 1953 r. w Warszawie

02-776 Warszawa

ul. Nowoursynowska 160 G /19

rodak.jacek@wp.pl

601 928 630

Wykształcenie

X.1978-V1.1981

X.1972-V1.1977

Studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej zakończone tytułem

doktora nauk technicznych w specjalności aparatury medycznej

Studia na wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej

zakończone tytułem magistra inżyniera w specjalności inżynierii

biomedycznej.

Dyplom z Wyróżnieniem za najwyższą średnią ocen na roku

Praca zawodowa

od Y1.2016

IX.2013-V.2016

V111.2001-V.2016

IV.1992-V11.2001

Prezes Zarządu COMP Centrum Innowacji sp. z o.o.

Prezes Zarządu Drager Safety Polska sp. z o.o. ( systemy detekcji gazów i

bezpieczeństwa przemysłowego ), z jednoczesnym kierowaniem spółką

medyczną Drager Polska ( patrz poniżej). Kierowanie wszystkimi ( w Polsce

dwiema ) spółkami koncernu Dragerw każdym kraju, z piastowaniem

korporacyjnej funkcji Dyrektora Krajowego, było elementem aktualnej
polityki firmy, służącej połączeniu wszystkich krajowych spółek koncernu w
jedną - docelowo do roku 2018

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Drager Polska sp. z o.o.

Firma działa na polskim rynku od 1991 roku. Moim zadaniem było
zwiększenie sprzedaży i zwiększenie udziału w rynku, w szczególności poprzez

skuteczną promocję nowych produktów, a także poprzez zmianę formy

biznesu - od prostej sprzedaży aparatów do kompleksowego zapatrywania

szpitali z udziałem innych dostawców ( np. w konsorcjach )

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny firmy AMPOLMED sp. z o.o.

Tworzyłem firmę od podstaw, włącznie z rekrutacją zespołu, układaniem

procedur importu, sprzedaży, marketingu, szkoleń itp.



V1.1987-IX.1990

1.1985-VI.1987

1.1985-11.1985

IX.1982-X.1984

X1.1977-V111.1978

Zadaniem firmy było wprowadzenie na polski rynek ( a później prowadzenie
reprezentacji) markowych producentów sprzętu medycznego, głównie z USA

( np. Spacelabs, Novametrix, Sechrist ) a także z Europy Zachodniej ( np.

Heinen-Lówenstein).

Pod koniec lat 90-tych firma osiągnęła pozycję lidera na krajowym rynku
dostawców aparatury do anestezjologii i intensywnej terapii

Konsultant d/s aparatury medycznej w P.Z. POLMED

Dyrektor d/s Rozwoju i Wdrożeń w P.Z. Uni-Med. Electronics

Główny Specjalista ds. Aparatury Medycznej w POL-SPRINGS

Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego w PLASTOMED ( HTL)

Specjalista w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku

Działalność niezawodowa

V1.2007-IX.2013

V1.2016-X11.2016

11.2002-IX.2015

IV.2001-X11.2002

Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki giełdowej SKYLINE INYESTMENTS SA

Przewodniczący Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów
Medycznych POLMED ( sześć kolejnych kadencji na tym stanowisku ).
Izba zrzesza producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, i jest

członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wyrobów Medycznych EUCOMED
z siedzibą w Brukseli.

Izba reprezentuje firmy członkowskie przed różnymi instytucjami, takimi jak
rząd i samorządy, oraz inne organizacje społeczne.

POLMED wypowiada się na temat praktyki gospodarczej, aktów prawnych i
ich projektów, oraz proponuje własne rozwiązania. Prowadzi szkolenia i

doradztwo. Poprzez uczestnictwo w kampaniach społecznych, wspiera dostęp

do innowacji w medycynie

Reprezentant Ministra Zdrowia w komisji „Media & Health" Rady Europy w

Strasburgu. Celem Komisji było przygotowanie rekomendacji Rady Europy dla

mediów na ich wpływ na promocję zdrowego stylu życia

VI.1999 - VI.2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej ASCOR SA ( producenta pomp infuzyjnych).

Szkolenia

2001 - 2014 Liczne szkolenia profesjonalne krajowe i zagraniczne z zakresu

poszczególnych wyrobów medycznych, kompleksowych rozwiązań
szpitalnych, z systemami IT włącznie, a także z zakresu zamówień

publicznych, certyfikacji wyrobów, oraz technik marketingu, sprzedaży i
serwisu



l - Y.2011 Kurs pn. Rozwój Menedżerski ( oryg. Management Development), w tym

techniki zarządzania przemysłowego oraz zarządzania zespołami ludzkimi,

prowadzony w Babson College - Harvard University, USA

Umiejętności

Kompleksowa znajomość przepisów prawnych koniecznych do prowadzenia

przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie skuteczności biznesowej jak i

bezpieczeństwa

Tworzenie dobrze współpracujących zespołów ludzkich i sprawne nimi
zarządzanie

Koncentracja na wykonywaniu planowanych zadań

Duża odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych

Języki obce

angielski
rosyjski
niemiecki
włoski

biegle
komunikatywnie

słabo
początki edukacji


