
Życiorys zawodowy – Członka Zarządu  
 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 
imię i nazwisko: Dariusz Jarmiński 
 
zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu 
 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
 
termin upływu kadencji: 2018 rok 

 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Doświadczenie w branży logistycznej od 22 lat , w tym na stanowiskach kierowniczych 19lat. 
Karierę rozpoczynał w 1989 roku w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego AGROS zajmując 
się obsługą logistyczną  kontraktów eksportowych w Biurze Alkoholi. W latach 1993-1994 był 
kierownikiem Działu Eksportu Spirytusu i Półproduktów Rolnych. W latach 1995-1995 był 
Logistics Managarem w IDV Poland Sp. z o.o. , jednego z liderów światowego rynku alkoholi 
(obecnie Diageo). W latach 1995-1996 był Dyrektorem Zarządzającym VINIPEX Sp. z o.o. 
czołowego importera win bułgarskich. Od 1997 założyciel i wspólnik PRO-LOG.  
Odpowiedzialny za strategię spółki i kontakty z kluczowymi klientami. 
 
Przebieg pracy zawodowej: 
 
1997 – obecnie –Prezes Zarządu PRO-LOG (w różnych formach prawnych) 
1995-1996 – Dyrektor Zarządzający VINMPEX POLAND SP. Z O.O. 
1993-1995 – Logistics Manager IDV Poland SP. Z O.O. 
1989-1993 – Kierownik działu CHZ AGROS 
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pan/Pani  nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
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, 

 
nazwa spółki: PRO-LOG Sp. z o.o. w likwidacji   
funkcja/ Prezes Zarządu  
 
nazwa spółki: PRO-LOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy SP. 
KOMANDYTOWA 
funkcja/ komandytariusz   
Spółka rozwiązana 13 marca 2015 roku  
 
nazwa spółki : Kapitał Ziemski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa 



funkcja: komandytariusz  
 

 
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 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan/Pani  nie została skazana za przestępstwo oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan/Pani  nie otrzymała 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 

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 
podmiotu, w którym Pan/Pani  pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 
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, 

 
Pan/Pani nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

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

 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect". 

 
 
 

 


