
Mario Serrano Villate  
 
Urodzony w 1974 roku.  
 
Mario Serrano Villate uzyskał tytuł inżyniera dróg, kanałów i portów na Politechnice w Madrycie (UPM 1999). 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
 
2000-2007 Menadżer Projektu w Dragados SA  
2007-10.01.2009 Dyrektor Oddziału Dragados SA w Rehabilitaton Madryt 
2009-29.11.2011 pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Budownictwa Dragados SA w Castilla y León (Hiszpania). 
 
Według złożonego oświadczenia Mario Serrano Villat, poza wyżej wskazanym powiązaniem z akcjonariuszem 
dominującym Spółki tj. z Dragados S.A. (prowadzącym działalność o charakterze konkurencyjnym wobec Spółki): 
- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A., 
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A., 
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-
AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, 
- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 
 
 
Servando Sierra Martí 
Urodzony w 1974 roku.  
 
Servando Sierra Martí uzyskał tytuł inżyniera dróg, kanałów i portów na Politechnice w Madrycie (UPM 1999). Jest 
także absolwentem Programu Rozwoju Zarządzania (PDD 2007) IESE Business School. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
 
 
1999-2007 Menadżer Projektu w Dragados SA  
11.2007- 01.2010 Dyrektor Oddziału Budownictwa Dragados SA w w Castilla y León (Hiszpania).  
02.2010-29.11.2011 pełnił funkcję Dyrektora Dragados SA oddział w Polsce. 
 
Według złożonego oświadczenia Servando Sierra Martí, poza wyżej wskazanym powiązaniem z akcjonariuszem 
dominującym Spółki tj. z Dragados S.A. (prowadzącym działalność o charakterze konkurencyjnym wobec Spółki): 
- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A., 
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A., 
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-
AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, 
- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 
 
 
 
 


