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Tytuł:  Powołanie członków Zarz ądu Spółki na kolejn ą kadencj ę  

Zarząd CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż dnia 17 maja 2016 r., w związku 
z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Spółki, w dniu odbycia walnego zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, Rada Nadzorcza powołała 
na kolejną kadencję Zarząd Spółki w składzie: 

- Marek Dworczak – Prezes Zarządu 
- Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu. 
 

Życiorysy członków Zarządu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. 

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

Osoby reprezentuj ące spółk ę: 

• Marek Dworczak Prezes Zarz ądu 
• Tomasz Przybyła- Wiceprezes Zarz ądu 

 



Życiorys 
 
Marek Dworczak Prezes Zarządu Spółki został powołany na okres wspólnej, nowej 
pięcioletniej kadencji w dniu 17 maja 2016 r. Nowa kadencja upłynie z w dniu 17 maja 
2021 roku. Mandat członka Członka Zarządu wygaśnie zaś z dniem  odbycia walnego 
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 
 
Pan Marek Dworczak  jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki 
Poznańskiej. W latach 2010- 2011  Pan Marek Dworczak poszerzał swoje kompetencje 
w zarządzaniu spółką, biorąc udział w Akademii Strategicznego Przywództwa, w ramach 
programu Management 2010. Jako Prezes Zarządu CDRL S.A. Marek Dworczak 
posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym na szczeblu krajowym i 
europejskim przedsiębiorstwem handlowym, jak również w organizacji działalności tego 
typu przedsiębiorstw oraz we współpracy z kontrahentami zagranicznymi.  
 
Doświadczenie zawodowe: 
Od 1990 roku zarządza przedsiębiorstwami działającymi w branży handlu odzieżą 
dziecięcą. Do 2002 roku był wspólnikiem i Prezesem Zarządu spółki Marco sp. z o.o., 
która w 2003 roku przejęła spółkę Remi sp. z o.o., która także zajmowała się 
działalnością związaną z handlem odzieżą dziecięcą. Po połączeniu obu spółek 
powstała spółka Coccodrillo sp. z o.o., w której Marek Dworczak pełnił funkcję Prezesa 
Zarządu, zarządzał przedsiębiorstwem na wszystkich płaszczyznach działalności, 
zdobywając doświadczenie i wiedzę związaną z handlem oraz rynkiem odzieży 
dziecięcej. Funkcję tą pełnił także w spółce CDRL sp. z o.o., która powstała ze zmiany 
firmy z Coccodrillo sp. z o.o. na CDRL sp. z o.o. oraz pełni obecnie w CDRL S.A. 
powstałej z przekształcenia CDRL sp. z o.o. w CDRL S.A. Z uwagi na rozwój 
przedsiębiorstwa zarządzał spółką przede wszystkim w zakresie dokonywania zakupów, 
organizowania importu, tworzenia wizerunku i kreowania marki COCCODRILLO. 
 
Pan Marek Dworczak nie wykonuje poza przedsiębiorstwem innej działalności, która jest 
konkurencyjna w stosunku do Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani 
nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
  
 
Pan Marek Dworczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 



Życiorys 
 
Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu Spółki został powołany na okres wspólnej, nowej 
pięcioletniej kadencji w dniu 17 maja 2016 r. Nowa kadencja upłynie z w dniu 17 maja 
2021 roku. Mandat członka Członka Zarządu wygaśnie zaś z dniem  odbycia walnego 
zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 
 
Pan Tomasz Przybyła  jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 
2010- 2011  Pan Tomasz Przybyła poszerzał swoje kompetencje w zarządzaniu spółką, 
biorąc udział w Akademii Strategicznego Przywództwa, w ramach programu 
Management 2010. Jako Wiceprezes Zarządu CDRL S.A. Pan Tomasz Przybyła 
posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym na szczeblu krajowym i 
europejskim przedsiębiorstwem handlowym, jak również w organizacji działalności tego 
typu przedsiębiorstw oraz we współpracy z kontrahentami zagranicznymi.  
 
Doświadczenie zawodowe: 
W 1990 roku Tomasz Przybyła rozpoczął działalność związaną z handlem odzieżą 
dziecięcą, zakładając spółkę Remix s.c z siedzibą w Kościanie. Prowadząc Remix s. c., 
która w roku 1991 przekształciła się w Remi s.c. z siedzibą w Radlinie, zarządzał 
przedsiębiorstwem na wszystkich płaszczyznach działalności, poszerzając swoje 
kompetencje w dziedzinie zarządzania oraz handlu odzieżą dziecięcą. W 2002 roku 
Remi s.c. zmieniła formę prawną na Remi sp. z o.o. W 2003 roku Remi sp. z o.o. została 
przejęta przez spółkę Marco sp. z o.o. Po połączeniu obu spółek powstała spółka 
Coccodrillo sp. z o.o., w której Tomasz Przybyła pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, 
zarządzając spółką głównie w zakresie finansów i eksportu. Funkcję tą pełnił także w 
spółce CDRL sp. z o.o., która powstała ze zmiany firmy z Coccodrillo sp. z o.o. na CDRL 
sp. z o.o. oraz pełni obecnie w CDRL S.A. powstałej z przekształcenia CDRL sp. z o.o. 
w CDRL S.A.. 
 
Pan Tomasz Przybyła nie wykonuje poza przedsiębiorstwem innej działalności, która jest 
konkurencyjna w stosunku do Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani 
nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
  
 
Pan Tomasz Przybyła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


