
 

Piotr Ignasiak 

 

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 NWZA Plasma SYSTEM S.A. w dniu 

18.01.2016r. 

Termin upływu kadencji –  z dniem zatwierdzenia przez WZA Spółki sprawozdania finansowego za rok 2018. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

i   Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Ukończył również Studia 

Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Wyższej Szkole Studiów 

Międzynarodowych w Łodzi. 

 

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku jako Kierownik ds. Kluczowych Klientów w GRAFBIS S.C., 

następnie pracował jako dziennikarz w magazynie branżowym Rynek transportowy (1999 rok) oraz Key 

Account Manager w Kompap S.A. (2001-2002). 

 

Od 2003 roku współzałożyciel, menedżer i lider grupy spółek kolejowych (Industrial Division Sp. z o.o., STK 

Sp. z o.o. & STK S.A., Kolej Bałtycka S.A.) jednej z najważniejszych w Polsce w branży przewozów kolejowych 

i wypożyczalni taboru, z rocznym obrotem ponad 100.000.000 zł. 

 

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

znaczenie dla emitenta 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Ignasiak 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 

 

STK S.A. – Prezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Akcjonariusz (obecnie - Członek Rady Nadzorczej) 

STK Group Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, Udziałowiec 

JARPID INVESTMENT Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, Udziałowiec 

Industrial Division Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Udziałowiec (obecnie – Prezes Zarządu) 

AGUEDA Sp. z o.o. – Prokurent (prokura łączna) 

WBW Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Udziałowiec 

Kancelaria Radców Prawnych A.Ignasiak, T.Pulka i Wspólnicy Sp. Komandytowa – Komandytariusz 

Piotr Ignasiak i Wspólnicy Sp. Komandytowa – Komplementariusz 

Lapides Sp. z o.o. – Udziałowiec 

Industrial Consulting Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 

AXEM Ltd. – Dyrektor Zarządzający, Udziałowiec 

 



 

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 Piotr Ignasiak nie został prawomocnie skazany za przestępstwa 

oszustwa ani 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Ignasiak nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat żadnych 

funkcji zarządczych lub nadzorczych w podmiotach w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji. 

 

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 Piotr Ignasiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej 

w stosunku do Plasma SYSTEM S.A. oraz nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki konkurencyjnej 

w stosunku do Plasma SYSTEM S.A. 

 

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 Piotr Ignasiak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


