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Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki PKP Cargo S.A. 

 

 

 

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z 

siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez 

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy, w związku ze  

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki PKP Cargo S.A. („Spółka”), 

które zostało zwołane na dzień 29 czerwca  2022 r. zgłosić kandydaturę pana Michała 

Wnorowskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami pan Michał Wnorowski wyraził zgodę na 

kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pana Michała Wnorowskiego pozwalają 

stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię 

należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.  

 

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o powyższej  

kandydaturze na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do 

publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na państwa stronach 

internetowych.   

 

 Z poważaniem,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 
                                                                                                         2022.06.22  
Michał Wnorowski  
 
Ekspert w dziedzinie corporate governance. Członek Stowarzyszenia Niezależnych 

Członków Rad Nadzorczych. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych oraz członek 

komitetów audytu spółek giełdowych: Alumetal, Medicalgorithmics, Polwax, Arteria. 

Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Voxel, 

Develia, Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, 

Armatura Kraków, ARM Property.  

 

Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny 

Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za 

największe projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę 

aktywów w całej Grupie PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru 

właścicielskiego w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli 

inwestycyjnych, a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi.  

 

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, 

analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości, zarządzania portfelem papierów 

wartościowych oraz nadzoru nad procesami fuzji i przejęć.  

 

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w 

Krakowie.  




