
 

Adam Maria Udziela 
 
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  
 
Pan Adam Maria Udziela, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 
2 października 2015 roku.  
 
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Absolwent Wydziału  Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium 
Podyplomowego Kadr Kierowniczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
W latach 1981-1986 dyrektor PP Pracownie Sztuk Plastycznych w Krakowie, a od 1987 roku zastępca 
dyrektora i dyrektor PP Powszechna Agencja w Krakowie i nadal prezes zarządu  
i dyrektor PAH Kraków Sp. z o.o. w Krakowie.  
W okresie 2002-2006 radny Miasta Krakowa. W latach 2002-2003 członek i zastępca 
przewodniczącego rady nadzorczej Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. oraz członek rady 
nadzorczej Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych "Stella"  
w Chrzanowie.  
Od 2009 prezes zarządu Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Krak-Bussines", wieloletni 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej - nadal.  
Posiada uprawnienia syndyka.  
 
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność  
ta ma istotne znaczenie dla emitenta:  
 
Nie dotyczy. 
 
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:  
 
-Agencja Rozwoju Miasta S.A. Kraków członek Rady Nadzorczej - nadal 
-Nemex S.A. Warszawa członek Rady Nadzorczej - nadal 
-Powszechna Agencja Handlowa Kraków Sp. z o.o. w Krakowie - Prezes Zarządu , Dyrektor - nadal 
(wspólnik) 

 
 



 

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 dotyczy. 
 
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 dotyczy. 

7) 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:  
 
Nie dotyczy. 
  
8) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
 
Nie dotyczy. 


