
 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBY 

 W związku z pełnieniem funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych 

Spółki Europejski Fundusz Energii SA (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem) 

sporządzony zgodnie z §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko Michał Rafał Okoń 

Zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) 

w ramach emitenta 

Termin upływu kadencji, na jaką dana 

osoba została powołana 

Członek Rady Nadzorczej 

Kadencja członków rady jest wspólna i trwa trzy lata. 

Kadencja upływa z dniem 6 czerwca 2015 r. Mandat wygasa z 

dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. 

Opis kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego   

 

Wykształcenie (ukończona szkoła wyższa, kierunek, specjalność, 
uzyskany tytuł, rok ukończenia) oraz kursy i szkolenia (nazwa kursu, 
rodzaj zdobytych uprawnień, rok ukończenia): 

2005-2008 – Studia doktoranckie – Szkoła Główna Handlowa w 
Warszawie tryb zaoczny / bez przystąpienia do obrony pracy 
doktorskiej 

1994-1998 – jednolite studia magisterskie z zakresu ekonomii i 
nauk o zarządzaniu – specjalność zarządzanie i marketing, 
Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie 

1993-1994 – jednolite studia inżynierskie z zakresu inżynierii 
elektronicznej i elektrycznej -  Fife College of Further and Higher 
Education w Wielkiej Brytanii. 

Praktyka zawodowa (z podaniem okresu pełnionej funkcji, 
zajmowanej pozycji i nazwy firmy):  

2013-2014 Prezes Zarządu World Medical Services sp. z o.o. 

2010-2012 Prezes Zarządu Medibank Sp. z o.o. 

2007-2012 Dyrektos ds. Sprzedaży i Marketingu Marvipol S.A. 

2005-2007 Dyrektor ds. Marketing, Pełnomocnik Zarządu ds. 
Relacji Inwestorskich Wandalex S.A. 

Należy wskazać działalność wykonywaną 

osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

Własna działalność gospodarcza, związana z nieruchomościami, 
działalnością developerską, doradztwem w zakresie nieruchomości, 

zarządzaniem w zakresie nieruchomości oraz doradztwem w 
zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

Wskazanie wszystkich spółek prawa 

handlowego, w których, w okresie 

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 wraz ze wskazaniem okresu 

pełnienia funkcji 

World Medical Services Sp. z o.o. [2013-2014] – udziałowiec i 
prezes zarządu do 2014 roku do daty połączenia z EFE S.A.  

Medibank Sp. z o.o. [2010-2012] – udziałowiec i prezes zarządu 
do 2012 roku. 

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 

 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana 
za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego. 



 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

ostatnich pięciu lat osoba taka  otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek 

organów zarządzających lub  

nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego 

 

Należy wskazać 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 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, 
zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do 
podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 

 

Należy podać informacje, 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 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest 
konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Należy podać informacje, czy dana osoba 

figuruje w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych. 

 

 

  


