
Lucjan Gajda 

1) zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu kadencji, na jaką 

dana osoba została powołana 

Członek Rady Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. powołany uchwałą nr 17 ZWZA Plasma SYSTEM S.A. w 

dniu 30.06.2014r. 

Termin upływu kadencji – 2017 (z dniem zatwierdzenia przez WZA Spółki sprawozdania finansowego 

za rok 2016). 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Absolwent Wydziału Przemysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach – magister ekonomii.  

 

od 1994 – SYSTEM S.A. Wiceprezes Zarządu 

1991-1993 – Westfalia Becorit – Konsultant 

1985-1991 – CHZ WĘGLOKOKS – Dyrektor Ekonomiczny, Dyrektor Przedsiębiorstwa 

1982-1985 – PBZG KOPEX – Dyrektor Ekonomiczny 

1978-1980 – Wicewojewoda Katowicki 

1975-1978 – Prezydent Miasta Katowice 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Lucjan Gajda nie prowadzi poza Spółką działalności, która 

miałaby dla Plasma SYSTEM S.A. istotne znaczenie. 

 

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 

 

od 1994 - Wiceprezes Zarządu w SYSTEM S.A.  

od 2004 - Członek Rady Nadzorczej w Plasma SYSTEM S.A. 

2007-2013 - Członek Rady Nadzorczej w FUTURIA Sp. z o.o. 

 

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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Lucjan Gajda nigdy nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa oszustwa, jak również nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

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 

 



Pan Lucjan Gajda w okresie od maja 2007 roku do czerwca 2013 roku był Członkiem Rady Nadzorczej 

FUTURIA sp. z o.o. Rada została odwołana w dniu 15 maja 2013r. przed upływem kadencji. 

Zarząd Spółki FUTURIA sp. z o.o. w dniu 6 lutego 2013 roku złożył w Sądzie Rejonowym Katowice-

Wschód Wydział X Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki, a następnie 

podjął działania w celu zmiany trybu upadłości na upadłość układową. Sąd Rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy na mocy postanowienia z dnia 23 stycznia 2014 roku 

ogłosił upadłość Spółki z możliwością zawarcia układu. 

 

7) informacja, 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Lucjan Gajda nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 

stosunku do Plasma SYSTEM S.A. ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, 

członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej w stosunku 

do Plasma SYSTEM S.A. osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Pan Lucjan Gajda nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


