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RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2011 
 
 

Temat: powołanie osób zarządzających Emitenta 
 
 
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 
22 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. dokonała wyboru Zarządu 
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. na nową trzyletnią kadencję w następującym składzie: 
Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu,  
Robert Rogowski – Wiceprezes Zarządu, 
Klaus Dieter Dahlem – Członek Zarządu, 
Gert Coopmann – Członek Zarządu. 
 
Poniżej życiorysy zawodowe Członków Zarządu: 
 
Maciej Formanowicz - Prezes Zarządu, absolwent Wydziału Technologii Drewna Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Poznaniu.  W latach 1972-78 w Wyszkowskiej Fabryce Mebli i Urządzeń Wnętrz pełnił 
kolejno funkcje: technologa, kierownika Działu Rozwoju i Inwestycji, kierownika laboratorium i 
kierownika wydziału. W latach 1978-81 był dyrektorem technicznym FORMAT Sp. z o.o., w latach 
1981-87 dyrektor naczelny HASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich, w latach 1987-90 
zastępca dyrektora MAKRO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w latach 1991-93 dyrektor 
Korporacji MF. Począwszy od 1 kwietnia 1993 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, kolejno: FORTE 
Sp. z o.o., Fabryk Mebli FORTE Sp. z o. o. i Fabryk Mebli "FORTE" S.A.  
Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli z siedzibą w Warszawie. Pełni 
również funkcję Członka Zarządu w Spółce Möbelvertrieb FORTE GmbH z siedzibą w Erkelenz i 
Członka Rady Zarządzającej FORTE Möbel AG z siedzibą w Baar oraz Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej w MEBLE POLONIA Sp. z o. o. 
Maciej Formanowicz, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do FABRYK MEBLI 
"FORTE" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jak wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 
osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 
sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 z późn. zmianami). 
 
 
Robert Sławomir Rogowski - Wiceprezes Zarządu, ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną, 
Wydział Mechaniczny w Olsztynie, Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified 
Accountants oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w Olsztyńskiej 
Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. W czasie swojej kariery zawodowej był m.in. 
pracownikiem Centrum Doradczego Biznesu (dyrektor), Kredyt Banku S.A./Olsztyn (analityk). W 
firmie INDYKPOL S.A. w Olsztynie pełnił kolejno funkcje Kierownika Controllingu, Z-cy Dyrektora 
ds. Controllingu, Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych oraz Dyrektora Zarządzającego, 
odpowiedzialnego za całość zagadnień związanych z produkcją, finansami, HR, administracją oraz 
IT.  W FABRYKACH MEBLI „FORTE” S.A. funkcję Członka Zarządu pełni od lipca 2007 r. 
 



Robert Sławomir Rogowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do FABRYK 
MEBLI "FORTE" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jak wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 
osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 
sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 z późn. zmianami). 
 
 
Klaus Dieter Dahlem – Członek Zarządu, dyplomowany inżynier technolog drewna. Od roku 1988 do 
1995 pracował w WELLE MEUBLES SA w Boulay (Francja) jako dyrektor produkcji 
odpowiedzialny za produkcję mebli skrzyniowych. Od stycznia 1996 r. do grudnia 2005 r. był 
zatrudniony w WELLE MEUBLES S.A. jako Członek Zarządu ds. technicznych. W latach 2006 – 
2008 pełnił funkcję Członka Zarządu Nolte – Möbel GmbH&Co.KG z siedzibą w Germersheim. W 
latach 2008 – 2009 pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych w firmie EPI (Alsapan – Gruppe), 
odpowiadając za 5 zakładów produkcyjnych na terenie Francji. Funkcję Członka Zarządu w 
FABRYKACH MEBLI „FORTE” S.A. pełni od stycznia 2010 r. 
Klaus Dieter Dahlem nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do FABRYK MEBLI 
"FORTE" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jak wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 
osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 
sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 z późn. zmianami). 
 
 
Gert Coopmann – Członek Zarządu, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Pracę rozpoczął w roku 
1984 w firmie produkującej meble tapicerowane ERVIE z siedzibą w Erkelenz. W ERVIE pracował 
początkowo jako asystent sprzedaży, a następnie dyrektor eksportu i dyrektor działu sprzedaży. W 
latach 1990 – 1997 r. był zatrudniony w Riwa Postelmöbel (Grupa Schieder) na stanowisku dyrektora 
sprzedaży - dyrektora obszaru, pełnił też funkcje Prokurenta i Członka Zarządu. Od roku 1997 do 
2003 był zatrudniony na stanowisku dyrektora sprzedaży, zarządzając marketingiem i sprzedażą w 
firmie Eggerath. W roku 2003 podjął pracę w firmie Carina Postelmöbel (Gruppa – 3C) na 
stanowisku dyrektora sprzedaży. Od roku 2004 pełni funkcję Członka Zarządu firmy Möbelvertrieb 
FORTE GmbH z siedzibą w Erkelenz (spółka zależna od FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.). 
Funkcję Członka Zarządu w FABRYKACH MEBLI „FORTE” S.A. pełni od stycznia 2010 r. 
Gert Coopmann nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do FABRYK MEBLI 
"FORTE" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jak wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 
osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 
sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 z późn. zmianami). 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 
 art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. 
 


