
HENRYK CHOJNACKI  

 

Henryk Chojancki, wykształcenie średnie ogólnokształcące. Pan Henryk Chojnacki posiada 

uprawnienia biegłego rewidenta. 

 

Pan Henryk Chojnacki kolejno pracował: 

− w latach 1964-1969 – w Borowskich Kamieniołomach Drogowych w Borowie jako kierownik 

planowania, 

− w latach 1969-1975 – w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Jaworze jako kierownik działu 

ekonomicznego, 

− w latach 1975-1983 – w Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy jako 

główny księgowy, 

− w latach 1983-1991 – w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Prochowicach jako główny księgowy, 

− w latach 1991-2002 – prowadził własne biuro rachunkowe, 

− od roku 2002 – w Biurze Biegłych Rewidentów „Ekspert-Księgowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy 

jako Prezes Zarządu. 

Pan Henryk Chojnacki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w „Tartak” Sp. z o.o.  

z siedzibą w Prochowicach, a od roku 2004 pełni analogiczną funkcję w Spółce NG2 S.A.  

z siedzibą w Polkowicach.  

Pan Henryk Chojnacki jest wspólnikiem w Biurze Rachunkowym „Aktywa” spółka cywilna w Jaworze. 

 

Pan Henryk Chojnacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Henryk 

Chojnacki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

MARTYNA KUPIECKA  

 

Martyna Kupiecka, wykształcenie wyższe (mgr prawa), ukończyła studia na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani Martyna Kupiecka posiada uprawnienia radcy 

prawnego. 

 

Pani Martyna Kupiecka kolejno pracowała: 

− w latach 1993-1996 – w Telekomunikacji Polskiej S.A. w Legnicy jako radca w komórce 

organizacyjnej radcy prawnego, 

− w latach 1996-1998 – w Kancelarii Adwokackiej adw. Zbigniewa Króla w Legnicy jako aplikant. 

W latach 1994 – 1997 odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie radców Prawnych  

w Wałbrzychu. 



Od roku 2004 Pani Martyna Kupiecka pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce NG2  

z siedzibą w Polkowicach. 

Pani Martyna Kupiecka prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, a także jest partnerem  

w „Kancelarii Radców Prawnych Dzierla, Franus-Brankiewicz, Kupiecka” spółka partnerska z siedzibą 

w Legnicy. 

 

Pani Martyna Kupiecka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Martyna 

Kupiecka nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

PAWEŁ TAMBORSKI  

 

Paweł Tamborski, wykształcenie wyższe – ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Posiada 

również licencję maklera.  

 

Doświadczenie zawodowe: 

- od listopada 2010r. pełni funkcję Head of Investment Banking Division w firmie Wood & Company 

Financial Services a.s. Oddział w Polsce, 

- w latach 2008-2010 pracował jako Dyrektor Zarządzający w Unicredit CAIB Securities UK Ltd  

w Londynie, gdzie współkierował zespołem rynków kapitałowych odpowiadając za operacje banku  

w regionie Europy środkowo wschodniej, 

- w latach 1999-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Generalnego, odpowiedzialnego za 

rynki kapitałowe w Unicredit CA IB Poland S.A. (poprzednio CAIB Financial Advisers Sp. z o. o.), 

- w latach 1994-1999 zatrudniony w CA IB Securities S.A. na stanowisku Dyrektora, Szefa 

Departamentu Nowych Emisji, 

- w latach 1993-1994 pracował w Centralnym Biurze Maklerskim WBK S.A. na stanowiskach Szefa 

Transakcji Giełdowych, oraz zastępcy Dyrektora,  

- w latach 1991-1993 był maklerem w Domu Maklerskim Banku Staropolskiego S.A., pełniąc również 

funkcję Szefa Transakcji Giełdowych.  

Od roku 2007 Pan Paweł Tamborski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce  

NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach. 

 

Pan Paweł Tamborski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł 

Tamborski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 



WOJCIECH FENRICH 

 

Wojciech Fenrich, wykształcenie średnie zawodowe (elektromechanik urządzeń przemysłowych). 

 

Doświadczenie zawodowe: 

− od 03.2007 do chwili obecnej– współzałożyciel i Prezes Zarządu RHR Sp. z o.o. z/s w Polkowicach, 

− od 2004 do stycznia 2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora ds. Finansowych 

Organizacji i Zarządzania w CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, 

− w latach 2002-2004 pełnił funkcję Prokurenta w CCC Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, 

− w latach 2000-2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w CCC Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, 

− w roku 1998 pracował w „Bartex” z siedzibą w Polkowicach jako główny magazynier, 

− w latach 1995-1998 pracował w F.H. „MIŁEK” w Chróstniku jako dyrektor ds. handlowych, 

− w latach 1992-1994 był zatrudniony w Polkowickiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. z siedzibą  

w Polkowicach kolejno jako kierownik studia, a następnie jako prezes zarządu, 

− w latach 1984-1992 pracował w KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze w Sieroszowicach jako 

elektromonter, 

− w latach 1981-1984 pracował w PTSBH z siedzibą w Częstochowie Oddział w Polkowicach jako 

elektromechanik. 

Pan Wojciech Fenrich w latach 1998-1999 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie 

handlu artykułami przemysłowymi. 

Od roku 2009 Pan Wojciech Fenrich pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce NG2 z siedzibą 

w Polkowicach. 

 

Pan Wojciech Fenrich nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wojciech 

Fenrich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 


