
LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji ("Spółka") - Powołanie Członka Zarządu 

a) Pan Andrzej Kalita został powołany do Zarządu Spółki i powierzono mu funkcję Prezesa 
Zarządu Spółki; kadencja Pana Andrzeja Kality do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
Spółki upływa wraz z upływem kadencji całego Zarządu, to jest w dniu 30 czerwca 
2025r.; 

b) Pan Andrzej Kalita jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniki 
Energetyki i Lotnictwa. Posiada wieloletnie doświadczenie zarządcze - zarządzał 
spółkami o różnych domenach działalności (branże: FMCG, retail, produkcja, 
działalność deweloperska) i strukturze (sp. z o.o., S.A., w tym także spółki publiczne). 
Odniósł wiele sukcesów w rozwoju spółek znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, 
tzw. start-up’ów. W latach 1993 - 2002 działał jako Prezes zarządu firmy Sanpro Sp. 
z o.o. zarządzając fabryką telewizorów SANYO produkowanych na licencji japońskiej, 
wprowadzał wysokie standardy jakościowe i pierwsze praktyki Lean Manufacturing, 
uzyskując 10-ciokrotny wzrost wydajności. W latach 1991 - 1993 jako Plant Manager 
zarządzał fabryką firmy Levi Strauss Poland powstającej jako kolejny start-up, 
wprowadzając pierwsze procedury TQM (Total Quality Management). W latach 1985 
– 1991 działał jako pełnomocnik strony polskiej w spółce polsko-sudańskiej Sudana-
Pezetel, nadzorował operacje z wykorzystaniem floty 20 do 50 samolotów 
agrolotniczych realizujących kontrakty na opylanie pól bawełny, walkę z szarańczą 
i plagą ptaków oraz loty transportowe. Historia działalności zawodowej: 

i. 1991 – 1993 - Plant Manager zarządzający fabryką spółki Levi Strauss Poland, 
ii. 1993 - 2006 - udziałowiec aktywnie zarządzający Simple Creative Products Sp. 

z o.o., 
iii. 1993 - 2002 - Prezes Zarządu Sanpro Sp. z o.o., zarządzający fabryką 

telewizorów SANYO, 
iv. 2002 - 2010 - Członek Rady Nadzorczej Eko-Park S.A., 
v. 2002 - 2013 - Prezes Zarządu firm z branży nieruchomości: Property 

Management Sp. z o.o., Property Development Sp. z o.o., Xplan Sp. 
Komandytowa Sp. z o.o.,  

vi. 2013 – 2014 – Prezes Zarządu Miraculum S.A., 
vii. 2014 – obecnie – Członek Zarządu LK Designer Shops Sp. z o.o. a następnie LK 

Designer Shops S.A. 
c) Pan Andrzej Kalita nie wykonuje żadnej działalności poza Spółką, która ma istotne 

znaczenie dla Spółki; 
d) Pan Andrzej Kalita od 2015 roku do 2020 roku był Prezesem Zarządu Spółki, którego 

mandat wygasł wskutek odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
30 czerwca 2020r. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, ponadto od 
2008 roku jest Prezesem i jedynym udziałowcem spółki Xplan sp. z o.o., a także od 2008 
jest komandytariuszem Xplan sp z o.o. sp. k.; 

e) Pan Andrzej Kalita w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 
26 października 2000r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa 
w rozumieniu przepisów prawa obcego; Pan Andrzej Kalita w okresie ostatnich pięciu 
lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 



f) podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez Pana Andrzeja Kalitę dnia  
5 sierpnia 2019 otwarto wobec Spółki postępowanie restrukturyzacyjne - 
przyspieszone postępowanie układowe; 

g) Pan Andrzej Kalita nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 
działalności Spółki; Pan Andrzej Kalita nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub spółki osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

h) Pan Andrzej Kalita nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


