
 

 

 

 

Raport bieżący nr 6/2017 

 
Data sporządzenia: 20 kwietnia 2017 r. 

         

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Arctic Paper S.A. 
  

Podstawa prawna ogólna:        

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i 

okresowe 

Treść:  

Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka” „Emitent”) informuje, iż w 

związku z upływem w dniu 29 maja 2017 roku kadencji obecnego 

Zarządu, Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 

2017 roku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 30 maja 2017 roku 

Zarządu na nową kadencję w następującym składzie: 

-Pan Per Skoglund – Prezes Zarządu, 

-Pani Małgorzata Majewska-Śliwa – Członek Zarządu. 

Pan Per Skoglund ma wykształcenie wyższe. W roku 1984 uzyskał tytuł 

inżyniera na Wydziale Inżynierii Chemicznej w Chalmers University of 

Technology, gdzie do 1987 roku pracował jako asystent. Od  1994 roku 

związany z branżą papierniczą, zajmował stanowiska kierownicze w 

Stora Mölndal AB, Stora Enso Mölndal AB i Klippan AB. Od 1995 roku 

związany z Grupą Arctic Paper, m.in. jako dyrektor zarządzający w 

papierni w Hafreström oraz w przejętej w 2010 roku papierni w 

Grycksbo. Od kwietnia 2011 roku zajmował stanowisko Dyrektora 

Operacyjnego Grupy Arctic Paper oraz pełnił funkcję Członka Zarządu. 

Od kwietnia 2016 roku pełnił czasowo obowiązki Prezesa Zarządu 

Arctic Paper S.A. 

Pan Per Skoglund nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku 

do Arctic Paper S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec 

Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu 

spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, 

konkurencyjnej w stosunku do Arctic Paper S.A., ani nie jest wpisany 

do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 



 

 

 

 

Pani Małgorzata Majewska-Śliwa ma ponad dwudziestoletnie 

doświadczenie w zarządzaniu finansami w spółkach. W swojej karierze 

zawodowej była związana z takimi firmami jak: Coca Cola West Poland 

sp. z o.o., na stanowisku Kierownika Administracyjnego i Kontrolingu 

i Herlitz sp. z o.o. jako Kierownik ds. Finansów oraz Kontrolingu. W 

latach 1996-1999 była zatrudniona w spółce Arctic Paper Kostrzyn, 

gdzie od 1997 roku sprawowała funkcję Dyrektora Finansowego oraz 

Członka Zarządu spółki. Od 1999 do 2006 roku pracowała w spółce 

EXIDE Technologies S.A., w której od 2001 roku sprawowała funkcję 

Dyrektora Generalnego, Dyrektora Finansowego, a następnie Prezesa 

Zarządu. W 2007 roku została Partnerem w Centrum Finansowo-Księgowym 

Progressio. W listopadzie 2013 roku została powołana na stanowisko 

Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego Arctic Paper S.A. 

Pani Małgorzata Majewska-Śliwa nie prowadzi działalności 

konkurencyjnej w stosunku do Arctic Paper S.A., nie jest wspólnikiem 

w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w 

spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek 

innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Arctic Paper S.A., 

ani nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Podstawa prawna przekazania raportu: 

§5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim. 

        

 


