
Imię i Nazwisko: Bohdan Pierzak 

Pełniona funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 26.06.2014 r. 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Handlu Transportu i Usług, kierunek: ekonomika i 
organizacja transportu. 

01.09.1999 – nadal Współwłaściciel Biura Rachunkowego i Doradczego EFisk sp. j., świadectwo kwalifikacyjne 
Ministra Finansów nr 13399/99 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

06.2011-11.2012 – Zakład Piekarniczy Kłos Marian Kurzyca – Główny Księgowy, Dyrektor finansowy. 

11.1991 – 04.2011 – Pakt sp. j. Dąbrowa Górnicza – Główny Księgowy 

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta: 

Nie dotyczy. 

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: 

Współwłaściciel Biura Rachunkowego i Doradczego EFisk sp. j. 

 

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: 

Brak. 

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: 

Brak. 

Informacja, 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: 

Brak. 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

Pan Bohdan Pierzak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


