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31.05.2017
Dot. ZWZA PROTEKTOR S.A.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do opublikowanej informacji o zwołaniu na dzień 30.06.2017 ZWZA PROTEKTOR S.A.,
w którego porządku obrad znajduje się punkt dotyczący powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, pragnę
złożyć na Państwa ręce swoją ofertę jako kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegóły dotyczące mojej kariery zawodowej przedstawia załączone CV, jednakże w tym miejscu pragnę
dodać kilka słów komentarza do najważniejszych punktów.

W latach 1998 - 2001 pracowałem na stanowisku Dyrektora Biura Eksportu, z awansem od 16.06.1999 na
członka zarządu, notowanych na GPW, Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A..

W okresie latach 1999 - 2001 pełniłem funkcję Prezesa Zarządu AC Omega Sp. z o.o.

Oczywiście praca ta, w powiązaniu z ukończonym w roku 2000 studium managerskim opartym o strukturę
MBA, dała mi również dużo wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym w dużych
przedsiębiorstwach, często w skomplikowanych warunkach rynkowych.

Od 01.05.2003 do 31.08.2010 pracowałem jako Plant Manager i Dyrektor ds. Administracji w włoskiej spółce
produkującej struktury siedzeń samochodowych, jak również elementów nadwozi i zawieszeń, dla potrzeb
koncernów FIAT i Ford.

Od 01.09.2010 do 31.05.2011 Plant Manager w niemieckiej spółce produkującej systemy akustyczne dla
potrzeb koncernów motoryzacyjnych GM, Hyundai, Kia.

W ramach moich obowiązków Plant Managera sprawowałem nadzór nad wszystkimi działami firmy produkcją, logistyką, jakością (ISO 9001, TS16949), HR, a także będąc prokurentem spółki odpowiadałem
za kwestie formalno-prawne związane z działalnością.

W ramach moich obowiązków, ściśle współpracowałem z firmą świadczącą usługi związane z zastępstwem
inwestycyjnym w procesie budowy nowego zakładu produkcyjnego w Tychach.

Ponadto nadzorowałem projekty związane z uruchamianiem nowej produkcji, doskonalenia procesów i
produktów, jak również związane z relokacjami funkcjonujących zakładów produkcyjnych, tudzież procesów
produkcyjnych między zakładami, niejednokrotnie znajdującymi się w różnych krajach.

Będąc osobą otwartą i zainteresowaną rozwojem, chętnie podejmuję się nowych wyzwań zawodowych.

W związku z tym w marcu 2014, w Ministerstwie Skarbu Państwa, złożyłem z wynikiem pozytywnym
egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą i jestem członkiem rady nadzorczej DZK Sp. z o.o.
z siedzibą w Dusznikach-Zdroju.

Posługuję się biegle językiem angielskim i włoskim w mowie i piśmie, niemieckim na poziomie
podstawowym.

Mam nadzieję, iż w związku z przedstawioną historią mojej kariery zawodowej, umiejętności, wykształcenia,
i predyspozycji, możecie Państwo uznać mnie za ciekawego kandydata.

Z Poważaniem,

Janusz Kędziora

