
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta  
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 
 
Zbigniew Fleszar, Członek Zarządu Spółki, Dyrektor Finansowy. Członek Zarządu został 
powołany na okres wspólnej, aktualnie trwającej kadencji, która upłynie z dniem  odbycia 
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014. 
 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
 
Pan Zbigniew Fleszar jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie 
Uniwersytet w Zielonej Górze), Wydział Budownictwa (lata 1977-1982) oraz Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu (Uniwersytet Ekonomiczny) na Wydziale Ekonomii (lata 2000-
2002).  
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
1977- 1985 –Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nadodrze w Zielonej Górze 
(kierownik budowy), 
 
1985- 1993 – prywatne przedsiębiorstwo budowlane (właściciel), 
 
1994- 2001 – Zespół Elektrowni Wodnych S.A. z siedzibą w Dychowie (Kierownik 
Wydziału Rozwoju), 
 
2000- 2005 – ABC Recykling S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim (Prezes Zarządu) 
 
2005- 2013 – PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (Dyrektor Zakładu 
ABC Recykling) 
 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 

 
       Nie prowadzi takiej działalności. 
 
4. 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. 
 
W okresie ostatnich trzech lat oraz aktualnie nie jest członkiem organów zarządzających 
lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. 
 

5. 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 występują takie okoliczności. 

 

 

 

 

 



6. 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 wystąpiły takie przypadki. 

 

7. Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, 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 występują te okoliczności. 

 

8. 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. 


