
Krzysztof Węglarz – Członek Rady Nadzorczej 
 

Pan Krzysztof Węglarz został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna 

(„Spółka”) w dniu 27 kwietnia  2015 roku. Mandat członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji upływa 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 

rok. 

Pan Krzysztof Węglarz jest absolwentem Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku Białej, Kierunek 

Mechanika w zakresie Technologii Maszyn (1993r.), gdzie uzyskał tytuł: magister inżynier mechanik. 

W 1994 roku ukończył  podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w 

Katowicach w zakresie Działanie Banków Komercyjnych 

Karierę zawodową rozpoczął w 1993r. w Banku Śląskim S.A.  z siedzibą w Katowicach , początkowo na 

stanowisku stażysty, a następnie Specjalisty w Oddziale Tarnowskie Góry Filia w Piekarach Śląskich. 

Od 1998r. do 2006 r. zatrudniony na stanowiskach od Inspektora Ekonomicznego do stanowiska 

Głównego Specjalisty w Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Zabrzu (wcześniej 

Powszechny Bank Kredytowy S.A. z siedzibą w Warszawie). Od 2005r. pełni funkcję Wice Prezesa 

Zarządu DFI Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. 

Pan Krzysztof Węglarz sprawował lub sprawuje funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: 

 DFI sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, Wiceprezes Zarządu – od 01.10.2005r., funkcję sprawuje do 

nadal, 

 Pragma Trade S.A. (obecnie Invico S.A.) w Tarnowskich Górach, Członek Rady Nadzorczej – od 

13.07.2010 do dnia 20.12.2010r., 

Ponadto Pan Krzysztof Węglarz: 

 nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Invico S.A., 

 nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  

których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 

lub likwidacja, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


