
Zbigniew Stawinoga – Prezes Zarządu 

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Kadencja Zarządu upływa z dniem 01 października 2018 r. 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Pan Zbigniew Stawinoga ukończył podyplomowe Studia Rachunkowości Finansowej w Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse 

i Bankowość. Swoje doświadczenie w finansach zdobywał jako Kontroler Biznesowy w Dziale 

Finansowym w firmie Agros Nova Sp. z o.o. (2007-2008) oraz w firmie Roche Polska Sp. z o.o. (2008 

– 2009). Następnie jako Dyrektor Finansowy zarządzał Działami Księgowości, Kontrolingu,  HR i IT  

w Raisio Sp. z o.o. (2010 – 2014) oraz Studio Moderna Sp. z o.o. (2014 - 2015). Pan Zbigniew 

specjalizuje się szczególnie w analizie finansowej, analizie rentowności oraz nadzorowaniu podmiotów 

finansowych. Interesuje się również operacjami na rynku kapitałowym oraz prawem podatkowym. Od 

10 września 2014 roku jest prezesem zarządu w spółce Cerromachin zajmującej się świadczeniem 

szeroko pojętych usług w dziedzinie IT, konsultingu oraz wsparcia logistycznego. Dodatkowo, również 

od 10 września 2014, zajmuje stanowisko prezesa zarządu w firmie Wiewiórka.pl będącej internetową 

platformą skupującą odpady i surowce wtórne. Spółki te nie są zależne od Emitenta,  a ich działalność 

nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.   

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie dotyczy. 

d) 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: 

- Cerromachin Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (aktualnie) 

- Wiewiórka.pl – Prezes Zarządu (aktualnie) 



e) 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 dotyczy. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 


