
Życiorys zawodowy 
 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w spółce oraz termin upływu kadencji, 
na jaką dana osoba została powołana 

 
Imię i nazwisko:     Heinrich Klaus Rutt 
Zajmowane stanowisko:    Członek Rady Nadzorczej 
Inne funkcje pełnione w ramach emitenta:  Brak 
Termin upływu kadencji:    5 lutego 2019 r. 

 
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
- Od 2002 do 2006, The Carlyle Group, Dyrektor Zarządzający i Współprzewodniczący 
odpowiedzialny za przejęcia w Europie, nadzorowanie inwestycji o przybliżonej wartości kapitałowej 
1,3 mld euro, 12 transakcji w różnych obszarach działalności spółki, Członek Zarządu w spółkach 
Andritz AG, Edscha AG, Beru AG i HT Troplast. 

 
- Od 2001 do 2002, JPMorgan, Dyrektor Zarządzający, Bankowość Inwestycyjna, Londyn/ Frankfurt.  

 
- Od 1977 do 2000, The Boston Consulting Group, budowanie i zarządzanie jedną z wiodących firm 
świadczących usługi specjalistyczne na całym świecie, zajmowanie różnych stanowisk kierowniczych, 
w tym również pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu ds. Ameryk i Członka ds. Globalnego 
Komitetu Wykonawczego i Operacyjnego.  

 
- Tytuł Master of Business Administration, Harvard Graduate School of Business, 1977. 

 
- Tytuł Master of Economics, University of Cologne, 1975. 

 
 
3. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta   
 
Pan Heinrich Klaus Rutt nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, która mogłaby mieć istotne 
znaczenie dla emitenta.  
 

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 funkcję w organach spółki lub jest nadal wspólnikiem: 

 
Brak 

 
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej pięciu 
lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Heinrich Klaus Rutt nie został skazany za przestępstwo oszustwa.  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Heinrich Klaus Rutt nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 

6. Informacje na temat wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
 



W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 
podmiotu, w którym Pan Heinrich Klaus Rutt pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego.  
 

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  
 
Pan Heinrich Klaus Rutt nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 
emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
 

8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na mocy 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Pan Heinrich Klaus Rutt nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na mocy 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

 


