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spółka RSY S.A. 

Uzupełnienie do raportu - powołanie członka Zarządu RSY S.A.

Temat: Aktualizacja raportu - powołanie Członka Zarządu RSY S.A. 
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu "Informacje bieŜące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
Treść:  
Pan Jarosław Marcin Lasecki powołany w skład organu zarządzającego RSY S.A. jest absolwentem Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Towaroznawstwa. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku usług 
doradczych, w obszarze optymalizacji procesów, struktur organizacyjnych. Przez wiele lat związany z firmą doradczą 
DGA S.A., był odpowiedzialny za pozyskanie i realizację projektów dla kluczowych klientów Spółki. Posiada równieŜ 
duŜe doświadczenie w przeprowadzaniu audytów przedsiębiorstw, oraz wdraŜaniu rozwiązań w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, prowadzących do optymalizacji realizowanych procesów, jak równieŜ optymalizacji kosztowej. W 
ramach zrealizowanych projektów, posiada doświadczenie w kierowaniu duŜymi projektami restrukturyzacyjnymi 
(outplacement). Realizacja wielu projektów doradczych przekłada się na umiejętności w zakresie budowy 
skutecznych zespołów projektowych. Dzięki temu skutecznie zarządza ludźmi. 
Zdaniem Pana Jarosława Marcina Laseckiego określenie celu przedsięwzięcia i dobór zadań, wpływa na przejrzysty 
podział zadań w zespole. Konsekwentna, wytęŜona i zdyscyplinowana praca zespołu pozwala na osiągnięcie celu 
przy zachowaniu dobrych relacji w zespole. 
Zgodnie z oświadczeniem, Pan Jarosław Marcin Lasecki nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do 
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, 
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani teŜ nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie 
prawnej jako członek jej organu. 
Zgodnie z oświadczeniem Pan Jarosław Marcin Lasecki nie został wpisany do rejestru dłuŜników niewypłacalnych, 
prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 
bieŜące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
 
 

Osoby reprezentujące spółkę:

Szymon Klimaszyk - Prezes Zarządu•
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Uzupełnienie do raportu - powołanie członka Zarządu RSY S.A.

Temat: Aktualizacja raportu - powołanie Członka Zarządu RSY S.A. 
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu "Informacje bieŜące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
Treść:  
Pan Jarosław Marcin Lasecki powołany w skład organu zarządzającego RSY S.A. jest absolwentem Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Towaroznawstwa. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku usług 
doradczych, w obszarze optymalizacji procesów, struktur organizacyjnych. Przez wiele lat związany z firmą doradczą 
DGA S.A., był odpowiedzialny za pozyskanie i realizację projektów dla kluczowych klientów Spółki. Posiada równieŜ 
duŜe doświadczenie w przeprowadzaniu audytów przedsiębiorstw, oraz wdraŜaniu rozwiązań w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, prowadzących do optymalizacji realizowanych procesów, jak równieŜ optymalizacji kosztowej. W 
ramach zrealizowanych projektów, posiada doświadczenie w kierowaniu duŜymi projektami restrukturyzacyjnymi 
(outplacement). Realizacja wielu projektów doradczych przekłada się na umiejętności w zakresie budowy 
skutecznych zespołów projektowych. Dzięki temu skutecznie zarządza ludźmi. 
Zdaniem Pana Jarosława Marcina Laseckiego określenie celu przedsięwzięcia i dobór zadań, wpływa na przejrzysty 
podział zadań w zespole. Konsekwentna, wytęŜona i zdyscyplinowana praca zespołu pozwala na osiągnięcie celu 
przy zachowaniu dobrych relacji w zespole. 
Zgodnie z oświadczeniem, Pan Jarosław Marcin Lasecki nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do 
RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, 
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani teŜ nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie 
prawnej jako członek jej organu. 
Zgodnie z oświadczeniem Pan Jarosław Marcin Lasecki nie został wpisany do rejestru dłuŜników niewypłacalnych, 
prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 
bieŜące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
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Szymon Klimaszyk - Prezes Zarządu•
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