
Jan Jeżak 
Członek Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. 
 
3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni rok obrotowy urzędowania. 
 
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

 Prof. zw. nauk ekonomicznych. Autor lub współautor 220 publikacji, w tym kilkunastu książek z zakresu 
ładu korporacyjnego (corporate governance), zarządzania strategicznego oraz zarządzania firmą 
rodzinną; 

 Studia ekonomiczne odbył w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie od 1993 r. Pełni funkcję kierownika Katedry 
Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa; 

 Przewodniczący Rady Zarządzającej Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania (PAM Center) przy 
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Członek Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN 
w Warszawie od 2003 r.; 

 Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi (od 2002 r.); 
 Członek Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi (od 2001 r.); 
 Członek Euro-Asia Management Studies Association (EMSA); 
 Członek Congress of Political Economists (COPE) International; 
 Ponad 20-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kontrolnych przez rady nadzorcze różnych 

spółek kapitałowych, w tym m.in. pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Pierwszego 
NFI-Fund 1 (w latach 1994-2001), powierzonej przez Premiera Rządu RP w wyniku ogólnopolskiego 
konkursu. 

 
Pan Jan Jeżak nie prowadzi poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 
 
W okresie ostatnich trzech lat Pan Jan Jeżak był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem spółek prawa handlowego: 

Okres pełnienia funkcji Funkcja Nazwa spółki 

Od 2009 r. do chwili obecnej  Członek Rady Nadzorczej LSI SOFTWARE S.A. 
Od 2009 r. do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej „SFINKS POLSKA” S.A. 
Od 2011 r.  do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Techmadex S.A. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jan Jeżak nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa 
ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 
prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jan Jeżak nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
podmiotu postawionego w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Jan Jeżak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Jan Jeżak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
 
 



Zbigniew Szepieniec 
Członek Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. 
 
3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni rok obrotowy urzędowania. 
 
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 
 Politechnika Warszawska - Wydział Mechaniczny  - Specjalność budowa sprzętu mechanicznego; 
 Politechnika Krakowska – Wydział Mechaniczny - Specjalność technologia budowy maszyn/obrabiarki 

i narzędzia skrawające; 
 Zakłady Mechaniczne „Tarnów” w Tarnowie na stanowiskach: konstruktor, kierownik wydziału 

produkcyjnego, główny inżynier, dyrektor techniczny, I zastępca dyrektora naczelnego; 
 Dyrektor techniczny Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarkowego; 
 Dyrektor Zrzeszenia Producentów Obrabiarek Urządzeń Technologicznych i Narzędzi; 
 1987 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Produkcyjnego „Ponar” Spółka z o.o.; 
 Obecnie na emeryturze. 
 
Pan Zbigniew Szepieniec nie prowadzi poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 
 
W okresie ostatnich trzech lat Pan Zbigniew Szepieniec był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem spółek prawa handlowego: 

Okres pełnienia funkcji Funkcja Nazwa spółki 

Od sierpnia 2011 r. do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Techmadex S.A. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Szepieniec nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Szepieniec nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego podmiotu postawionego w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Zbigniew Szepieniec nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Zbigniew Szepieniec nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rafał Jagniewski 
Członek Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. 
 
3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni rok obrotowy urzędowania. 
 
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

 Uniwersytet Gdański - Wydział Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki; 
 Tytuł MBA – Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Warszawskim; 
 Od 2000 do grudnia 2007 Dyrektor Finansowy Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie; 
 Od 2001 do grudnia 2007 Członek Zarządu w Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie; 
 Od grudnia 2007 do lutego 2009 Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Comp S.A. z siedzibą 

w Warszawie (dawniej Comp Safe Support S.A.); 
 Od października 2009 do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu eoNetworks S.A. 

 
Pan Rafał Jagniewski nie prowadzi poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 
 
W okresie ostatnich trzech lat Pan Rafał Jagniewski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem spółek prawa handlowego: 

Okres pełnienia funkcji Funkcja Nazwa spółki 

Od października 2009  do chwili 
obecnej 

Wiceprezes Zarządu eoNetworks S.A. 

Od marca 2011r.  do czerwca 2013 r. Członek Rady Nadzorczej FUTURIS S.A 
Od czerwca 2013 r.  do chwili 
obecnej 

Członek Rady Nadzorczej Predictive Service Europe Sp. z o.o. 

Od sierpnia 2011 r. do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Techmadex S.A. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Jagniewski nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Jagniewski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego podmiotu postawionego w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Rafał Jagniewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Rafał Jagniewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Błażej Piech 
 Członek Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. 
 
3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni rok obrotowy urzędowania. 
 
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

 Politechnika Warszawska  -  Wydział Informatyki Stosowanej; 
 1996 - działalność gospodarcza w branży IT, początkowo jako osoba fizyczna, potem jako spółka jawna 

Comtech Błażej Piech Sylwester Kominek z siedzibą w Warszawie; 
 2009 - 2011 Wiceprezes Zarządu eoNetworks S.A.; 
 2011 - maj 2013 Członek Rady Nadzorczej eoNetworks S.A. (w okresie 18 luty 2013 - 14 maja 2013 

czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu eoNetworks S.A.); 
 od 15 maja 2013 Prezes Zarządu eoNetworks S.A. 

 
Pan Błażej Piech nie prowadzi poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 
 
W okresie ostatnich trzech lat Pan Błażej Piech był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem spółek prawa handlowego: 

Okres pełnienia funkcji Funkcja Nazwa spółki 

2009 – 2011 Wiceprezes Zarządu eoNetworks S.A. 
2011 – do maja 2013 r. Członek Rady Nadzorczej eoNetworks S.A. 
Od maja 2013  r. do chwili obecnej  Prezes Zarządu eoNetworks S.A. 
Od stycznia 2012 r. do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Techmadex S.A. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Błażej Piech nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Błażej Piech nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
podmiotu postawionego w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Błażej Piech nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Błażej Piech nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

 

 

 

 



Antoni Macewicz 
Członek Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. 
 
3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni rok obrotowy urzędowania. 
 
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 
 Technikum Chemiczne w Puławach, technik mechanik o specjalności aparatura kontrolno-pomiarowa 

i mechaniczna automatyka przemysłowa; 
 1975-1993 Zakłady Azotowe „Puławy” - Zakład Pomiarowy praca na stanowiskach: mechanik aparatury 

automatycznej, specjalista automatyk, starszy mistrz; 
 Od 1993 Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki PiA-ZAP Sp. z o.o. w Puławach praca na stanowiskach: 

specjalista ds. automatyki, kierownik zespołu montażu i rozruchu instalacji AKP, kierownik zespołu 
marketingu, aktualnie szef produkcji – prokurent; 

 Współautor patentu na regulator sedymentacji WSO-01. 
 
Pan Antoni Macewicz nie prowadzi poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 
 
W okresie ostatnich trzech lat Pan Antoni Macewicz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem spółek prawa handlowego: 

Okres pełnienia funkcji Funkcja Nazwa spółki 

Od stycznia 2013 r. do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Techmadex S.A. 
 

Posiadane udziały Nazwa spółki 

Wspólnik (23,45% udziałów) Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki "PIA-ZAP" SP. Z O.O. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Antoni Macewicz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Antoni Macewicz nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego podmiotu postawionego w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Pan Antoni Macewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Antoni Macewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


