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Komunikacja z akcjonariuszami Spółki ALSTOM KONSTAL S.A. 

Communication with Shareholders of Alstom Konstal SA 

 8.11.2021 

 

 

 

Alstom Konstal S.A. informuje o złożeniu przez Xavier Antoine Dulac w dniu 1 lipca 2021 r. rezygnacji 

ze sprawowanej funkcji członka zarządu w Alstom Konstal S.A. 

Zmiana w zarządzie została zgłoszona do  Krajowego Rejestru Sądowego, a szczegóły wpisu w 

Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne są w informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru 

przedsiębiorców, jaką można pobrać w każdym czasie ze strony internetowej 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html  

 

Alstom Konstal S.A. informs about the resignation of 1 July 2021 of Xavier Antoine Dulac from his 

function in the management board of Alstom Konstal S.A. 

The change to the management board has been notified to the National Court Register and details of 

the entry to the National Court Register are available in information corresponding to the full extract 

from the commercial register, which may be downloaded any time from website 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html 

Alstom Konstal S.A. informuje o podjęciu przez zarząd Alstom Konstal S.A. w dniu 13 lipca 2021 r. 

uchwał o udzieleniu prokury Małgorzacie Annie Przyborskiej, Monice Marii Kościelnej i Kamilowi 

Grzegorzowi Tarko. 

Uchwały w sprawie prokurentów zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego, a szczegóły 

wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne są w informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu 

z rejestru przedsiębiorców, jaką można pobrać w każdym czasie ze strony internetowej 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html 
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Alstom Konstal S.A. informs about the adoption by the management board of Alstom Konstal S.A. of 

the resolutions of 13 July 2021 on granting the proxy to  Małgorzata Anna Przyborska, Monika Maria 

Kościelna and Kamil Grzegorz Tarko. 

Resolutions regarding proxies have been notified to the National Court Register and details of the 

entry to the National Court Register are available in information corresponding to the full extract from 

the commercial register, which may be downloaded any time from website 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html 

Alstom Konstal S.A. informuje o podjęciu przez Nadzwczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lipca 

2021 r. uchwał w zakresie zmian w radzie nadzorczej Alstom Konstal S.A., tj. uchwał o odwołaniu  

dotychczasowych członków (Giovanni Turone, Frank Baddack, Maria Bernadette Griffin) z rady 

nadzorczej oraz uchwał o powołaniu Xaviera Antoine Dulac, Aleksei Grekov, Marco Michel i Davida 

Laurent jako nowych członków rady nadzorczej. 

Zmiany w radzie nadzorczej zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego, a szczegóły wpisu w 

Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne są w informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru 

przedsiębiorców, jaką można pobrać w każdym czasie ze strony internetowej 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html  

 

Alstom Konstal S.A. informs that on 20 July 2021 the Extraordinary Shareholders  Meeting adopted 

the resolutions regarding changes to the supervisory board of Alstom Konstal S.A., i.e. resolutions on 

dismissal of the members of the supervisory board (Giovanni Turone, Frank Baddack, Maria 

Bernadette Griffin) and resolutions on appointment of Xavier Antoine Dulac, Aleksei Grekov, Marco 

Michel and David Laurent as new members of the supervisory board. 

The changes to the supervisory board have been notified to the National Court Register and  details of 

the entry to the National Court Register are available in information corresponding to the full extract 

from the commercial register, which may be downloaded any time from website 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html 

 

Alstom Konstal S.A. informuje, że w dniu 27 lipca 2021 r. Paweł Siwek, Michał Karol Guzek oraz Beata 

Rusinowicz zostali odwołani ze sprawowanych przez siebie funkcji prokurentów w Alstom Konstal 

S.A. 

Zmiany dotyczące prokurentów zostały zgłoszone do  Krajowego Rejestru Sądowego, a szczegóły 

wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne są w informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu 
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z rejestru przedsiębiorców, jaką można pobrać w każdym czasie ze strony internetowej 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html 

 

Alstom Konstal S.A. informs that on 27 July 2021 Paweł Siwek, Michał Karol Guzek and Beata 

Rusinowicz have been dismissed from their position of proxy in Alstom Konstal S.A. 

Changes regarding proxies have been notified to the National Court Register and details of the entry 

to the National Court Register are available in information corresponding to the full extract from the 

commercial register, which may be downloaded any time from website 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html 

Alstom Konstal S.A. informuje o podjęciu przez radę nadzorczą Alstom Konstal S.A. w dniu 28 lipca 

2021 r. uchwał w zakresie zmian w zarządzie Alstom Konstal S.A., tj. uchwał o odwołaniu 

dotychczasowych członków zarządu (Artura Mieczysława Fryczkowskiego, Sławomira Eugeniusza 

Cyzę) oraz uchwał o powołaniu nowych członków zarządu (tj. Sławomir Antoni Nalewajka jako prezes 

zarządu, Artur Mieczysław Fryczkowski jako wiceprezes zarządu oraz Sławomir Eugeniusz Cyza, 

Krzysztof Struzik, Beata Rusinowicz, Paweł Siwek, Michał Karol Guzek jako członkowie zarządu). 

Zmiany w zarządzie zostały zgłoszone do  Krajowego Rejestru Sądowego, a szczegóły wpisu w 

Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne są w informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru 

przedsiębiorców, jaką można pobrać w każdym czasie ze strony internetowej 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html  

 

Alstom Konstal S.A. informs that on 28 July 2021 the supervisory board of Alstom Konstal S.A. adopted 

the resolutions regarding changes to the management board of Alstom Konstal S.A., i.e. resolutions 

on dismissal of all members of the management board (Artur Mieczysław Fryczkowski, Sławomir 

Eugeniusz Cyza) and resolutions on appointment of the new members of the management board 

(Sławomir Antoni Nalewajka as president of the management board, Artur Mieczysław Fryczkowski 

as vice-president of the management board, and Sławomir Eugeniusz Cyza, Krzysztof Struzik, Beata 

Rusinowicz, Paweł Siwek, Michał Karol Guzek as members of the management board). 

The changes to the management board have been notified to the National Court Register and details 

of the entry to the National Court Register are available in information corresponding to the full extract 

from the commercial register, which may be downloaded any time from website 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html 
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