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Raport bieżący nr 7/2020 
 
Data sporządzenia: 2020‐06‐30 
 
Temat: Powołanie Członków Zarządu Sanok Rubber Company S.A. na nową kadencję. 
 
Podstawa prawna: 
Art.56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. 
 
Treść: 
Na  podstawie  §5  pkt 5  Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  29  marca  2018  roku  w sprawie  informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za  równoważne  informacji wymaganych  przepisami  prawa  państwa  niebędącego  państwem  członkowskim, 
Zarząd  Sanok  Rubber  Company  S.A.  informuje,  że  Rada  Nadzorcza  uchwałą  z  dnia  30 czerwca  2020  roku 
powołała  Prezesa  Zarządu  Spółki  Piotra  Szamburskiego, Wiceprezesów  Zarządu: Marcina  Saramaka  i Rafała 
Grzybowskiego oraz Członków Zarządu Piotra Dołęgę i Martijna Merkx. 
 
Piotr Szamburski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

Absolwent  Szkoły  Głównej  Handlowej  na  kierunku  Międzynarodowych  Stosunków  Gospodarczych 

i Politycznych. Posiada dyplom ukończenia studiów w Studium Nauk Ekonomicznych  i Społecznych w ramach 

Polsko‐Niemieckiego  Forum  Akademickiego,  jak  również   Certyfikat  Kolegium  Zarządzania  i  Finansów, 

SGH.    Jego  dotychczasowa  kariera  zawodowa  związana  była  głównie  z  Polską Telefonią Cyfrową (obecnie  

T‐  Mobile  Polska  S.A.),  gdzie  w  ramach  różnych  funkcji  menadżerskich  odpowiadał,  między  innymi  za 

Departament Usług  Sieciowych, Biuro  Ekonomiki Technologii, Biuro  Zakupów  Strategicznych, Departamentu 

Zakupów  i Ekonomiki. W kwietniu 2015  roku  rozpoczął pracę w Spółce, gdzie odpowiadał  za Pion  Innowacji 

i Doskonalenia Zasobów. W październiku 2017 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. 

Zgodnie  z oświadczeniem Piotra Szamburskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w  stosunku do 

emitenta,  nie  jest  wspólnikiem  w  konkurencyjnej  spółce  cywilnej  ani  spółce  osobowej,  a  także  nie  jest 

członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu  jakiejkolwiek  innej konkurencyjnej osoby prawnej. 

Piotr Szamburski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

 

Marcin Saramak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych  

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek Zarządzanie  i marketing. Rozpoczął pracę w Spółce 

w 1995  roku  jako  specjalista ds.  inwestycji. Od 2001  roku  kierował działem  inwestycji. W  latach 2004‐2005 

pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Projektu ERP, a od października 2005 2 roku Dyrektora Zakupów i Inwestycji. 

Od stycznia 2009 roku do chwili obecnej pełni w Spółce funkcję  Dyrektora Rozwoju Biznesu.  

Zgodnie  z  oświadczeniem Marcina  Saramaka  nie  prowadzi  on  działalności  konkurencyjnej  w  stosunku  do 

emitenta,  nie  jest  wspólnikiem  w  konkurencyjnej  spółce  cywilnej  ani  spółce  osobowej,  a  także  nie  jest 

członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu  jakiejkolwiek  innej konkurencyjnej osoby prawnej. 

Marcin Saramak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

 

Rafał Grzybowski ‐ Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu  

Posiada wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Rzeszowskiej  (Wydział  Budowy Maszyn  i Lotnictwa). 

W marcu 2006 roku zatrudniony w Spółce jako Dyrektor ds. Jakości i Ochrony Środowiska. Od 2010 roku pełni 

w  niej  funkcję   Dyrektora  Dywizji  Motoryzacji.  Poprzednio  pracował   w  Lear  Automotive  (EEDS)  Poland 

Sp. z o.o. oraz Lear Corporation Poland II Sp. z o.o, gdzie zarządzał obszarem jakości.  



 

Zgodnie z oświadczeniem Rafała Grzybowskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w  stosunku do 

emitenta,  nie  jest  wspólnikiem  w  konkurencyjnej  spółce  cywilnej  ani  spółce  osobowej,  a  także  nie  jest 

członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu  jakiejkolwiek  innej konkurencyjnej osoby prawnej. 

Rafał Grzybowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

 

Piotr Dołęga – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy  

Posiada  wykształcenie  wyższe  ‐  absolwent  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  na  kierunku  finanse 

i bankowość.  Ukończył  też  podyplomowe  studia  w  Szkole  Głównej  Handlowej  na  kierunku  "Finanse 

i opodatkowanie Przedsiębiorstw". Piotr Dołęga ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w dużych, w tym 

międzynarodowych  przedsiębiorstwach,  w  których  zarządzał  obszarem  finansów.  W  latach  2010‐2016 

pracował w Grupie Zelmer gdzie pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego spółki Zelmer Pro, oraz 

prokurenta, dyrektora kontrolingu i budżetowania Spółki Zelmer S.A. Wcześniej w latach 2007‐2009 pracował 

w  firmie Axtone, odpowiadając  za obszar Kontrolingu Grupy Kapitałowej, w  latach 2006‐2007 pełnił  funkcję 

pełnomocnika  dyrektora  ds.  zarządzania  projektami  –  szefa  Biura  Zarządzania  Projektami  i  Kontrolingu 

w Zakładach Magnezytowych  Ropczyce,  natomiast w  latach  2003‐2006  pracował  jako  kontroler  finansowy 

w Asseco  Poland  S.A.  W  trakcie  swojej  kariery  zawodowej  wielokrotnie  nadzorował  i  tworzył  procesy 

zarządzania zmianą. W grudniu 2016 roku rozpoczął pracę w Sanok Rubber Company S.A. gdzie odpowiada za 

Pion Finansów. W grudniu 2017 roku został powołany na Członka Zarządu Spółki. 

Zgodnie z oświadczeniem Piotra Dołęgi nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, 

nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu 

spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.  

Piotr Dołęga nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

 

Martijn Merkx – Członek Zarządu, Dyrektor Transformacji Biznesu 

Absolwent  Fontys  Polytechnical  University w  Eindhoven  na  kierunku  zarządzania  techniką.  Posiada  bogate 

doświadczenie w  branży motoryzacyjnej, które zdobył w firmach Ewals Cargo Care, DAF Trucks, TB&C Hybrid 

Technologies  oraz  Inalfa  Roofsystems,  gdzie  pełnił  funkcje  zarządcze w  obszarach  zakupów  strategicznych, 

zarządzania  projektami  oraz  odpowiadał  za  budowę  organizacji  i  zespołów  w  ramach  rozwoju 

międzynarodowego  biznesu.  W  maja  2019  dołączył  do  Grupy  SRC  obejmując  funkcję  Członka  Zarządu  

w Draftex Automotive. 

Zgodnie z oświadczeniem Martijn Merkx nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, 

nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu 

spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.   

Martijn Merkx nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

 

 




