
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Mariusz Kosmaty 

Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: Jego kadencja upływa z dniem 31 grudnia 2017 r., a jego mandat upływa z 

dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Urodzony w 1971 r., absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Od 1989 r. 

prowadzi działalność gospodarczą w sektorze usługowym. W latach 1991-2012 właściciel firmy 

MARIOSS z siedzibą w Opolu, zajmującej się poligrafią oraz produkcją rolet i żaluzji. Firma jest 

rozpoznawalną marką w regionie z 10 biurami handlowymi na terenie najważniejszych miast woj. 

opolskiego oraz we Wrocławiu. Firma posiada nieruchomości produkcyjne, których powierzchnia 

wynosi ponad 3200m2 w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie miasta Opola. Od wielu lat marka 

Marioss jest kojarzona przez klientów z najwyższą jakością produktów i usług na terenie woj. 

opolskiego. Firma występowała wielokrotnie w roli sponsora drużyn piłkarskich i sportowych i może 

poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi. 

W trakcie swojej kariery zawodowej nabył umiejętności w zakresie zarządzania firmą, realizacji 

projektów inwestycyjnych, w tym również bezpośrednio związanych z branżą sportową. 

 

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: 

Do dziś – Prezes zarządu firmy MARIOSS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 

Do 2012r - właściciel firmy MARIOSS z siedzibą w Opolu 

 

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: 

Brak 

 

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 figuruje. 


