
ŻYCIORYS ZAWODOWY 
Aktualny na 1 czerwca 2015 roku 

 

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

Andrzej Kurowski, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa wraz z upływem kadencji całej Rady 

Nadzorczej Orion Investment S.A.  

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 

Kwalifikacje: 

2011 – obecnie Syndyk – wpis na listę pod numerem 428 

2002 – obecnie  Biegły rewident –  wpis na listę pod numerem 9813 

 

Doświadczenie zawodowe: 

� 1993 – 1997 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie – kontrola 

� 1997 –1999 A&E Consult Spółka z o.o. w Warszawie – audyt, analizy 

� 1999 – 2003 Telefony Brzeskie S.A./ Telenet Sp. z o.o. w Mielcu – budżet, rachunkowość 

� 2004 – nadal Lexus Audit Spółka z o.o. w Krakowie  – audyt, analizy, podatki 

� 2011 – nadal Sanacja Spółka z o.o. w Krakowie – upadłości, nadzory sądowe 

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 
 

Nie wykonuje 

 

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 
 

Lexus Audit sp. z o.o. – od 2004 roku do obecnie - Prezes Zarządu 

Lexus Audit sp. z o.o. – od 2004 roku do obecnie – wspólnik 

Sanacja A.Kurowski, T.Łabuda sp. z o.o. – od 2011 roku do obecnie – Vice Prezes Zarządu 

Sanacja A.Kurowski, T.Łabuda sp. z o.o. – od 2011 roku do obecnie – wspólnik 

Aupro sp. z o.o. w likwidacji – od 2013 roku do 2014 roku - likwidator 

 

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 występują 

 

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 występują 



 

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 prowadzi oraz nie jest 

 

Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym 
 

Nie figuruje 


