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Powołanie osoby zarządzającej
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym podjęła
Uchwałę, na podstawie której z dniem dzisiejszym powołała do Zarządu Spółki panią Elżbietę Korczyńską i powierzyła
jej pełnienie obowiązków CFO Grupy Selena do czasu powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
Życiorys zawodowy powołanego Członka Zarządu.
Pani Elżbieta Korczyńska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na którym ukończyła Master of
Business Administration (MBA) oraz absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończyła również
szereg rocznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Wyższej Szkole Bankowej, między
innymi na kierunku Controlling.
W latach 1994-2005 zajmowała stanowiska Corporate Controller, Treasury Director i Director of Planning w American
Restaurants sp. z o. o. oraz była członkiem rad nadzorczych i zarządów spółek zależnych tego konglomeratu
franczyzowego z branży nieruchomości i restauracji. Przez dziesięć lat firma wyrosła z jednej restauracji i dwóch
posiadanych budynków w Polsce do kilkuset restauracji i agencji nieruchomości z ponad 140 restauracjami w Polsce
i Czechach. Odpowiadała za przeprowadzenie fuzji i przejęć przejmowany podmiotów w obszarze finansowym oraz
wspólne z zarządem opracowanie strategii biznesowych i kierowanie operacyjne firmą.. Zrestrukturyzowała
finansowanie firmy i pozyskiwała potrzebne finansowanie na rozwój firmy.
Z grupą Selena związana jest od 2005 roku.
W latach 2005-2011 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu w randze Dyrektora Finansowego w jednej ze spółek Grupy
Selena pełniącej rolę centrali dla 19 zagranicznych spółek zależnych. Brala udział w opracowaniu i wdrażaniu strategii
finansowych, nadzorowała proces konsolidacji sprawozdań finansowych i sprawozdawczości. Odpowiadała za
przygotowanie i monitorowanie budżetów oraz długoterminowych planów finansowych.
Od roku 2011 zajmowała stanowisko Kontrolera Grupy w Grupie Selena dla ok 30 spółek zależnych. Odpowiadała, jako
architekt projektu, za wdrożenie nowego systemu ERP - Microsoft Dynamix AX. Od roku 2015 zajmuje stanowisko
Dyrektora ds. Skarbu Grupy w Grupie Selena.
Pani Elżbieta Korczyńska złożyła wobec Spółki oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzi działalności, która jest
konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej
osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto powołany Członek Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

