
Jan Chrapek  

Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Jan Chrapek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także 

Podyplomowe Studium Bankowości oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w 

Warszawie ze stopniem Master of Business Administration. Posiada bogate doświadczenie 

zawodowe zdobyte w sektorze bankowym. W latach 90-tych pracownik Górnośląskiego 

Banku Gospodarczego SA Oddział w Rybniku, gdzie piastował m. in. stanowisko Naczelnika 

ds. kredytów. Przez blisko 13 lat związany z bankiem PKO Bank Polski SA., pełniący funkcje 

kierownicze jako dyrektor dwóch oddziałów zarządzający zespołami ludzi liczącymi 

kilkadziesiąt osób i nadzorujący oddziały podporządkowane. Obecnie Pełnomocnik Zarządu 

Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie. Doświadczony manager. 

 

Za swoje doskonałe wyniki sprzedaży w ramach banku PKO Bank Polski SA otrzymał liczne 

nagrody. Przeszedł szereg szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, 

negocjacji oraz skutecznej sprzedaży. 

 

W okresie ostatnich 3 lat Pan Jan Chrapek nie był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, ani też wspólnikiem spółek prawa handlowego. Nie prowadzi także działalności 

mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też działalności konkurencyjnej również jako 

wspólnik konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członek organu spółki kapitałowej 

lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

Pan Jan Chrapek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Termin upływu kadencji – 24 czerwca 2018 r. 

 



Roman Gabryś  

Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Roman Gabryś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business 

Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W 1995 roku 

uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych i został wpisany na listę prowadzoną 

przez Komisję Papierów Wartościowych pod numerem 1176. Pracę zawodową rozpoczął w 

1996 r. jako Makler Papierów Wartościowych w Domu Maklerskim Elimar S.A.,  następnie 

pracował w Beskidzkim Domu Maklerskim S.A. oraz ING Securities S.A., gdzie zajmował 

stanowisko Naczelnika Wydziału do 2003 roku. W latach 2001–2008 prowadził własną 

działalność gospodarczą w zakresie obsługi i realizacji inwestycji związanych z 

zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Od roku 2003 jest Prezesem Zarządu spółki 

Korporacja „CAPITAL” Sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje. W latach 2003 – 2005 

pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Jaroma Sp. z o.o. W tym okresie pełnił również funkcję 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej  spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w 

Obornikach Wielkopolskich. Od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Agrotour Sp. 

z o.o., przekształconej w Agrotour S.A., która obecnie notowana jest na rynku NewConnect. 

Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Kruszyw sp. z o.o. 

 

W okresie ostatnich 3 lat Pan Roman Gabryś był członkiem organów zarządzających spółek 

Agrotour S.A., Korporacja „CAPITAL” Sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje oraz Polski 

Holding Kruszyw sp. z o.o. Był też wspólnikiem ww. Korporacji. Pan Roman nie prowadzi 

działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też działalności konkurencyjnej 

również jako wspólnik konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członek organu 

spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Korporacja „CAPITAL” Sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje należy wraz z Emitentem do 

Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. 

 

Pan Roman Gabryś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 

sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

Termin upływu kadencji – 24 czerwca 2018 r. 



Michał Damek  

Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Michał Damek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynał od organizacji 

pozarządowych. W 2007 roku został wybrany Przewodniczącym Rady Fundacji Studentów i 

Absolwentów Prawa Dialectica, a po 2 latach Prezesem Zarządu, którą to funkcję pełni do 

dnia dzisiejszego, nadzorując działania podmiotu w zakresie integracji środowiska 

prawniczego.  

 

Od 2012 roku piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Spółki lex.edu.pl sp. z o.o., świadczącej 

m. in. usługi doradztwa prawnego. Związany z branżą IT - brał udział we wdrożeniach 

serwisów internetowych, koordynując pracę zespołów. Członek Rad Nadzorczych spółek 

Leasing-Experts S.A. oraz sferaNET S.A. 

 

W okresie ostatnich 3 lat Pan Michał Damek był członkiem organów zarządzających w 

Spółce lex.edu.pl sp. z o.o. oraz nadzorczych w spółkach Leasing-Experts S.A. oraz 

sferaNET S.A. a także jest wspólnikiem w spółce lex.edu.pl sp. z o.o. Pan Michał Damek nie 

prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też działalności 

konkurencyjnej również jako wspólnik konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członek organu spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej.  

 

Pan Michał Damek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 

sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

Termin upływu kadencji – 24 czerwca 2018 r. 

 


