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Zmiany w składzie Zarządu Selena FM S.A.
Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2019 r.
Rada Nadzorcza Spółki Selena FM S.A. podjęła uchwały w sprawie powołania nowych członków Zarządu.
Do Zarządu Selena FM S.A. z dniem 1 marca 2019 r. powołani zostali:
Pan Krzysztof Domarecki, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu oraz
Pan Christian Dölle, któremu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Marketingu.
Powołanie członków Zarządu następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Zarządu, która
rozpoczęła się z dniem 15 czerwca 2018 r.
Życiorysy nowo powołanych Członków Zarządu:
Krzysztof Domarecki – Prezes Zarządu Selena FM S.A.
Założyciel Seleny S.A., producenta i eksportera artykułów chemii budowlanej. Pierwsza spółka Seleny została założona
w 1992 roku, a jej działalność koncentrowała się na rynku polskim. Obecnie, Grupa Selena to globalny producent
i dystrybutor chemii budowlanej posiadający centralę w Polsce.
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował również filozofię. W latach 1983-1991
pracował w Zakładzie Prawa Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zajmował się sądownictwem i ustrojem
prezydenckim. W latach osiemdziesiątych organizował studenckie wyprawy do Indii, zgłębiając tamtejsze zwyczaje oraz
kulturę.
Swoją pierwszą firmę Technimeks, zajmującą się m.in. sprzedażą komputerów, założył razem z przyjaciółmi
z Politechniki Wrocławskiej jeszcze na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Na podwalinach
Technimeksu w 1992 roku powstało aż 5 spółek. Jedną z nich była właśnie Selena. Krzysztof Domarecki od początku
istnienia firmy stał na jej czele, odpowiadając za rozwój i rozbudowę portfolio produktów. Grupa Selena zajmuje się
produkcją i dystrybucją nowoczesnej chemii budowlanej, do której należą silikony, pianki montażowe, akryle i kleje.
W latach 1999-2008 Krzysztof Domarecki pełnił funkcję prezesa zarządu Seleny Co S.A., odpowiedzialnej za działalność
zagraniczną Grupy Selena. Przedsiębiorstwo rozpoczęło wówczas silną ekspansję na międzynarodowych rynkach,
koncentrując się na rozszerzaniu sieci dystrybucji i promocji marek Tytan i Artelit, by finalnie stać się korporacją
o zasięgu globalnym. W skład Grupy Selena wchodzą obecnie 34 spółki w 18 krajach na całym świecie. Zakłady
produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii, a jej produkty
są dostępne w ponad 70 krajach.
Funkcję Prezesa Zarządu Seleny FM, spółki holdingowej Grupy, która odpowiada za strategię rozwoju oraz koordynuje
i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, Krzysztof Domarecki pełnił do 2011 roku, po czym objął funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Selena FM, którą pełnił do początku 2019 roku. Uchwałą Rady Nadzorczej
z dnia 07 grudnia 2018 r. Krzysztof Domarecki został delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa
Zarządu Selena FM S.A,, które wykonywał do dnia 28.02.2019 r.
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Za swoje osiągnięcia biznesowe Krzysztof Domarecki otrzymał wyróżnienie w konkursie „Przedsiębiorca Roku”
(kategoria „Odpowiedzialność społeczna”), organizowanym przez firmę Ernst & Young, tytuł „Tego, który zmienia polski
przemysł” miesięcznika „Nowy Przemysł” oraz Nagrodę Prezydenta Wrocławia za „ulokowanie gospodarki Wrocławia
w światowej sieci powiązań i zbudowanie rozpoznawalnej marki firmy”.
W kręgu pozabiznesowych zainteresowań Krzysztofa Domareckiego znajdują się m. in. filozofia, historia oraz teoria
globalizacji.

Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu Selena FM S.A.
Christian Dölle jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie w Augsburgu, kierunek Rachunkowość
i Controlling oraz Badania operacyjne.
Karierę zawodową rozpoczął w spółce Roland Berger Strategy Consultants w 1996 roku, specjalizując się w doradztwie
strategicznym, efektywnej obsłudze konsumenta (Efficient Consumer Response) i restrukturyzacji. Był zaangażowany
w tematy związane ze sprzedażą detaliczną towarów konsumpcyjnych i prowadził liczne międzynarodowe projekty
obejmujące przekształcenia strategiczne, efektywną obsługę konsumenta, programy wydajności i efektywności
sprzedaży oraz restrukturyzację w Europie, Brazylii i Chinach.
W latach 2004–2011 Christian Dölle dołączył do Lafarge Roofing Division (obecnie część Grupy BMI), gdzie zajmował
trzy stanowiska kierownicze o charakterze międzynarodowym. Zajmował się wprowadzaniem innowacji, rozwojem
globalnej sprzedaży akcesoriów i rozwiązań dachowych oraz działaniami restrukturyzacyjnymi, jednocześnie pracując
nad multikanałową strategią dla podmiotu z Ameryki Północnej w czasie kryzysu na rynku kredytów subprime jako
wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu.
W latach 2012–2016 pracował w Grupie Vossloh, notowanej na indeksie giełdowym M-DAX, będącej globalnym
producentem systemów i rozwiązań dla rynku infrastruktury i transportu kolejowego. Rozpoczął pracę na stanowisku
Dyrektora Zarządzającego Vossloh Fastening Systems, a następnie przejął ogólną odpowiedzialność za sprzedaż Grupy
jako Starszy Wiceprezes Wykonawczy (Senior Executive Vice-President) ds. Sprzedaży i Internacjonalizacji.
W latach 2016–2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu prywatnej Grupy RHEINZINK, zarządzając strategiczną reorientacją
firmy, specjalizującej się w produkcji i dystrybucji kręgów i arkuszy cynkowanych oraz systemów do zastosowań
w obszarze dachów i fasad.

Nowo powołani Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi nie prowadzą działalności konkurencyjnej
w stosunku do Spółki Selena FM S.A. Nie są też wspólnikami w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej
oraz nie są członkami organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych oraz nie figurują w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obecnie Zarząd Spółki liczy 5 osób i jej skład przedstawia się następująco:
Krzysztof Domarecki – Prezes Zarządu
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Dariusz Ciesielski – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
Christian Dölle – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu
Bogusław Mieszczak – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Elżbieta Korczyńska – Członek Zarządu

Informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu Spółki są także udostępnione na stronie internetowej
www.selena.com w zakładce ‘relacje inwestorskie’.
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