
Raport 14/2018 dotyczy: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki SIMPLE S.A. na 
kolejną kadencję 

 
 

 
Zarząd SIMPLE S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 
czerwca 2018 roku powołała z tym samym dniem Pana Michała Siedleckiego na kolejną kadencję 
powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A. 
Poniżej Spółka przekazuje informacje w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych 
wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowych powołanej osoby. 
 
Pan Michał Siedlecki - Wiceprezes Zarządu SIMPLE S.A. 
 
Współzałożyciel, akcjonariusz oraz Wiceprezes Zarządu Spółki. Absolwent Politechniki 
Warszawskiej na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Instytucie Organizacji i 
Zarządzania. Początki jego kariery związane były z Instytutem Organizacji Przemysłu 
Maszynowego, gdzie w latach 1982-1987 był zatrudniony jako Starszy Asystent. Następnie do 
1988 roku pełnił stanowisko Projektanta Systemów w „InterAms II" Sp. z o.o. 
 
Będąc jednym z twórców SIMPLE S.A odpowiadał na stanowisku Głównego Projektanta 
Systemów za tworzenie i rozwój oferowanych rozwiązań. W latach 1992-1997 członek Zarządu 
Spółki odpowiedzialny za rozwój. Po roku 1997 wrócił na stanowisko Głównego Projektanta 
Systemów i zajmował się tworzeniem podstawowego produktu firmy – systemu SIMPLE 
SYSTEM V. W 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SIMPLE S.A., 
odpowiedzialnego za rozwój produktów, a w grudniu 2007 roku objął stanowisko Prezesa 
Zarządu. Od stycznia do lipca 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, następnie w 
okresie lipiec 2009 - styczeń 2010 roku został Doradcą Zarządu. Od roku 2010 pełni funkcję 
Wiceprezesa Zarządu. 
 
W ramach pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki nadzoruje obszary: 

 wytwarzania oprogramowania, 

 rozwoju architektury i rozwiązań biznesowych, 

 rozwoju produktu 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Siedlecki nie figuruje w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie wykonuje w żadnej formie 
działalności konkurencyjnej w stosunku do SIMPLE S.A., jak również nie uczestniczą w spółce 
konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 
kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. 

 

Szczegółowa podstawa prawna § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 
2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych […]. 

 

 

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

 


