
 
 
 

Życiorys zawodowy przewodniczącego Rady Nadzorczej Viatron SA 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 
Marek Perczyoski, Dyrektor Generalny BBI Zereris S.A. 

 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
W latach od  1988 do 2003 roku związany z branżą informatyczną, organizował prace zespołów 
projektowych i zarządzał spółkami z branży informatycznej. Od 2000 roku zatrudniony w 
międzynarodowych strukturach korporacji informatyczno-konsultingowych.  Członek  zarządu, 
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w  Scala Poland Sp. z o.o., współuczestniczył w przekształcaniu 
spółki i jej bieżącym zarządzaniu. W IFS Poland Sp. z o .o pełnił funkcję członka zarządu oraz dyrektora 
Biura Regionalnego, odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą oraz udział w zarządzaniu projektami 
wdrożeniowymi.  Prezes Zarządu oraz dyrektor ds. rozwoju w DIGICON Sp. z o.o.  Od roku 2004 
związany z firmą BBI Zeneris S.A, pełnił funkcję prezesa  Zeneris S.A. i wiceprezesa BBI Zeneris NFI 
S.A., odpowiedzialny za realizację strategii spółki związanej z działalnością na rynku odnawialnych 
źródeł energii (segmenty energetyki wiatrowej oraz energii z odpadów). 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

 
Nie dotyczy 

 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

 
Pan Marek Perczyoski w okresie 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: 
wiceprezes zarządu w BBI Zeneris S.A., członek rady nadzorczej Energo – Eko I S.A., członek rady 
nadzorczej Ozen Plus Sp. z o.o., członek rady nadzorczej Viatron S.A., 
Pan Marek Perczyoski obecnie pełni następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: 
członek rady nadzorczej Energo – Eko I S.A., członek rady nadzorczej Ozen Plus Sp. z o.o., 
członek rady nadzorczej Viatron S.A., członek rady nadzorczej Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o.  
 
 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
 

Nie dotyczy 
 
 
 

 
 
 



 
 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
 

Nie dotyczy 
 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalnośd, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

 
Nie dotyczy 

 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

 
Nie figuruje 
 


