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Zarz d Spó ki Krezus S.A. z siedzib w Toruniu („Emitent”) informuje, e Rada Nadzorcza emitenta na posiedzeniu
w dniu 27 lutego 2013 roku powo a z dniem 2 kwietnia 2013 roku Pana Paw a Konzal na stanowisko Prezesa
Zarz du Spó ki Krezus S.A.
Pan Pawe Konzal od maja 2008 roku by Dyrektorem Departamentu Ropy i Gazu w wiatowym Forum
Ekonomicznym (World Economic Forum) w Genewie. W tym czasie odpowiada za strategi sektora paliwowego
oraz relacje z Prezesami ponad 25 najwi kszych na wiecie producentów ropy i gazu odpowiedzialnymi za ponad
50% wiatowej produkcji ropy, a tak e Ministrami ds. energii i Szefami najwa niejszych mi dzynarodowych
organizacji zajmuj cych si energi (OPEC, MAE/IEA, WEC itp.).
Pan Pawe Konzal kierowa równie intelektualn agend Forum w zakresie paliw kopalnych oraz bezpiecze stwa
energetycznego b
c wspó autorem (razem ze wiatowej klasy ekspertem Dr Danielem Yerginem) czterech
kluczowych raportów publikowanych w Davos w latach 2010-2013.
Pan Pawe Konzal jest pomys odawc i kieruj cym ze strony Forum inicjatyw Energy for Society – pierwszym tego
typu globalnym projektem zrzeszaj cym ponad 20 sygnatariuszy z sektorów ropy i gazu, elektroenergetyki oraz
energii odnawialnej, maj cych operacje we wszystkich regionach wiata. Sygnatariusze zatrudniaj
cznie ponad
2 miliony pracowników i maj ponad 2000 miliardów dolarów przychodu rocznie.
Do wiadczenie w Szwajcarii poprzedzone by o prac w grupie PGNiG S.A., najpierw na stanowisku Doradcy
Zarz du, a nast pnie jako Dyrektor Przedstawicielstwa PGNiG S.A. przy Unii Europejskiej w Brukseli.
Przedstawicielstwo za one przez Pana Paw a Konzal by o pierwszym przedstawicielstwem przy instytucjach
unijnych firmy z sektora energii z 12 nowych krajów cz onkowskich oraz pierwszym przedstawicielstwem korporacji
z Polski.
Pan Pawe Konzal jest równie by ym Doradc Ministra Gospodarki. Studiowa Stosunki Mi dzynarodowe i
Dyplomacj , Finanse, Ekonomi i Prawo na uniwersytetach w Turynie (W ochy), Chicago (USA) oraz Nowym
czu (Polska).
Pan Pawe Konzal nie jest wspólnikiem spó ki, która prowadzi dzia alno konkurencyjn w stosunku do Emitenta
oraz nie jest wpisany do Rejestru D ników Niewyp acalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze S dowym.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych oraz warunków
uznawania za równowa ne informacji wymaganych przepisami prawa pa stwa nieb
cego pa stwem
cz onkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).
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