Racibórz, 18.04.2020

Zmiana Zarządu spółki celowej odpowiedzialnej za
budowę bloku Jaworzno III

Radosław Domagalski – Łabędzki został powołany z dniem 17.
kwietnia na stanowisko Prezesa Zarządu spółki E003B7 sp. z
o.o., która jest odpowiedzialna za realizację bloku 910 MW w
Elektrowni Jaworzno III. Na Wiceprezesa Zarządu Rada
Nadzorcza powołała Łukasza Hołubowskiego.
Dokonane zmiany wynikają z aktualnego etapu realizacji Bloku 910 MW w
Elektrowni Jaworzno III oraz wewnętrznej reorganizacji, która pozwoli na
oddanie inwestycji w najszybszym możliwym terminie. W ocenie Rady
Nadzorczej spółki E003B7, konieczne stało się dokonanie zmian w
zarządzie oraz powołanie osób posiadających duże doświadczenie, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych i finansowych,
adekwatne do etapu, na jakim znajduje się obecnie inwestycja.
Jedocześnie Rada Nadzorcza doceniła dotychczasową współpracę oraz
kompetencje odwołanego zarządu, prezesa Edwarda Kasprzaka i
wiceprezesa Alfreda Senia, podkreślając ich wkład w realizację jednej z
największych inwestycji energetycznych w Polsce.
Spółka celowa E003B7 sp. z o.o. została powołana w związku z
podpisanym w dniu 17 kwietnia 2014 roku kontraktem na
zaprojektowanie i wykonanie w formule „pod klucz” bloku energetycznego
Jaworzno III o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne.

Radosław Domagalski - Łabędzki jest skutecznym managerem z
ogromnym doświadczeniem w rozwoju biznesu. Specjalizuje się w
strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, wdrażaniu nowych modeli
biznesowych, optymalizacji procesów a także w międzynarodowej
ekspansji. Zarządzał dużymi projektami o światowym zasięgu. W latach
2018-2020 był członkiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej
odpowiedzialnym za eksport i konsolidację obszarów biznesowych Grupy
Kapitałowej PGZ. Wcześniej, w latach 2016-2018, był prezesem zarządu
KGHM Polska Miedź S.A. gdzie sprawował nadzór nad całością spraw
spółki, a w szczególności nad rozwojem aktywów zagranicznych,
organizacją i modelem biznesowym 33 spółek zależnych, a także nad
rozwojem aktywów energetycznych GK KGHM. W latach 2015-2016 był
wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju, odpowiedzialnym między innymi
za politykę międzynarodowych stosunków gospodarczych i wspieranie
eksportu. W latach 2016-2020 zasiadał w radach nadzorczych m.in. Tauron
PE S.A., PGE EJ 1 i Cenzin S.A.
Łukasz Hołubowski ma poparte wynikami doświadczenie w biznesie,
szczególnie w prowadzeniu dużych projektów i optymalizacji procesów
biznesowych oraz wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych
firmach doradczych. Realizował projekty dla dużych grup kapitałowych na
całym świecie. Ostatnio był prezesem zarządu Inowrocławskich Kopalni
Soli “Solno”, a w latach 2018-2019 prezesem zarządu Orlen Paliwa Sp. z
o.o. Wcześniej, w latach 2017-2018 był prezesem zarządu KGHM ZANAM
S.A. oraz doradcą strategicznym KGHM Polska Miedź S.A. Był także
dyrektorem Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie
Aktywów Państwowych, gdzie nadzorował największe spółki i
przygotowywał strategię konsolidacji w branży energetycznej. Jest
członkiem Rady Nadzorczej EuroPol Gaz S.A.
****

RAFAKO S.A. to wiodąca polska spółka, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla
sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce i za granicą.
Bazując na ponad 70-letnim doświadczeniu i unikalnych kompetencjach, jest ona
kluczowym dostawcą rozwiązań technologicznych związanych z wytwarzaniem energii
i ochroną środowiska.
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