Schemat podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki
pomiędzy członków Zarządu

W związku z wprowadzeniem, na podstawie Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z dnia 13 października 2015 r.,
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, w odniesieniu do Zasady II.Z.1.
Zarząd CCC S.A. (Spółka) informuje, że w Spółce funkcjonuje następujący podział
odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności pomiędzy członków Zarządu:
Prezes Zarządu – Dariusz Miłek
 kieruje całokształtem działalności przedsiębiorstwa Spółki, sprawuje nadzór nad realizacją
zadań przypisanych poszczególnym członkom Zarządu i podległym kierownikom komórek
organizacyjnych;
 opracowuje strategię i kierunki rozwoju Spółki;
 pełni nadzór nad ekspansją Grupy Kapitałowej CCC S.A., w tym podejmowanie decyzji
o lokalizacjach nowych placówek sprzedażowych;
 planuje i pełni nadzór nad polityką handlową i produktową, działalnością promocyjną
i marketingową Spółki.

Wiceprezes Zarządu – Mariusz Gnych
 odpowiada za proces realizacji produkcji, sprawne planowanie i koordynację prac
związanych z funkcjonowaniem fabryki zlokalizowanej w Polkowicach;
 wdrażanie i realizacja projektów inwestycyjnych w obrębie LSSE w Polkowicach;
 pełni nadzór nad przebiegiem procesów logistycznych, w tym zarządzanie łańcuchem
dostaw w Grupie Kapitałowej CCC S.A.

Wiceprezes Zarządu – Marcin Czyczerski
 odpowiada za całość zagadnień ekonomiczno - finansowych przedsiębiorstwa Spółki oraz
organizacyjnych; a w szczególności za politykę finansową, relacje inwestorskie, alokację
kapitałów oraz ich pozyskiwanie;
 sprawuje nadzór nad polityką informatyczną Grupy Kapitałowej CCC S.A.;
 sprawuje nadzór nad realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości i z ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych;

Wiceprezes Zarządu – Karol Półtorak
 sprawuje nadzór nad realizacją projektów rozwojowych w Grupie Kapitałowej CCC S.A.;
 określenie kierunków długofalowo rozwoju Grupy Kapitałowej CCC;
 analiza rynków, na których działa lub może działać Grupa Kapitałowa;
 opracowanie polityki ewentualnych transakcji fuzji i przejęć i jej realizacja (M&A);
 nadzór nad spółkami z Grupy Kapitałowej CCC S.A. działającymi w obszarze nowych
technologii i e-commerce’u, w tym nad eobuwie.pl S.A.;
 współdziałanie z CFO w zakresie relacji inwestorskich.

