
 

 

 
 
 
 

ŻYCIORYS ZAWODOWY  
CZŁONKÓW ZARZĄDU INVICO S.A. 



Michał Kolmasiak - Prezes Zarządu 

Pan Michał Kolmasiak sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Invico S.A. (dawna Pragma Trade S.A.)  

od 25 listopada 2010 r. Poprzednio od 4 lutego 2004r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pragma Trade 

Sp. z o.o. Mandat członka Zarządu obecnej kadencji upływa 25 listopada 2020 roku. 

Pan Michał Kolmasiak jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydziału 

Prawa i Administracji (2001 r.).  Karierę zawodową Michał Kolmasiak rozpoczął w 2001 r., podejmując 

pracę w Domu Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A., Sofor Inkaso s.c jako specjalista ds. 

windykacji. Od okresie 2002 – 2014 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w Pragma Inkaso Sp. z o.o. 

oraz w Pragma Inkaso S.A. w Tarnowskich Górach. Od 2004 roku zarządza spółką Invico S.A. w 

Tarnowskich Górach (wcześniejsza nazwa Pragma Trade).  

W ciągu ostatnich trzech lat Michał Kolmasiak pełnił następujące funkcje w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 

 Pragma Inkaso S.A.  z siedzibą w Tarnowskich Górach – Wiceprezes Zarządu – od stycznia 2008 r. 

– do grudnia 2014 r. 

 Pragma Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu - od grudnia 2005 r. 

– funkcję sprawuje nadal, 

 Pragma Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – wspólnik – od 2006 r. - do chwili 

obecnej, posiada 954 udziałów Spółki Pragma Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach 

(co stanowi 40% jej kapitału zakładowego),  

 Pragma Collect Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Zarządu – od października 

2008 r. - funkcję sprawuje nadal, 

 Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach – członek Rady Nadzorczej – od lutego 2011 r. - 

funkcję sprawuje nadal. 

 

Ponadto Pan Michał Kolmasiak: 

 nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Invico S.A. , 

 nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  

których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 

lub likwidacja, za wyjątkiem Invico S.A. – w przypadku tej spółki, został złożony wniosek o 

upadłość z możliwością zawarcia układu, lecz nie został jeszcze rozpoznany, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 



Marek Zieliński - Wiceprezes Zarządu 

Pan Marek Zieliński sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Invico S.A. od 14 czerwca 2012 r. Mandat 

członka Zarządu obecnej kadencji upływa 25 listopada 2020 roku. 

Pan Marek Zieliński jest  absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Nauk Społecznych 

(1994 r.) oraz na Wydziale Ekonomii (1999 r.). W strukturach Emitenta  pełni stanowisko Dyrektora 

Handlowego od 01 maja 2012 roku. 

W ciągu ostatnich trzech lat Marek Zieliński pełnił następujące funkcje w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 

 Eurocast Sp. z o. o (wcześniejsza nazwa Verbano Film Polska Sp. o. o. ) – Prokurent Spółki od 

lipca 2006r. do lipca2011r. oraz Członek Zarządu – od grudnia 2004r. do lipca 2006r. oraz od  

lipca 2011r. do maja 2012r., 

 Metavuoto Polska sp. z o.o. – Prezes Zarządu od października 2015r. – funkcję sprawuje do 

nadal. 

 

Ponadto Pan Marek Zieliński: 

 wykonuje działalność poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Invico S.A. tj. dla spółki 

Metalvuto Polska sp. z .o.o. , w której Invico S.A. posiada 40% udziałów, 

 nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  

których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 

lub likwidacja, za wyjątkiem Invico S.A. – w przypadku tej spółki, został złożony wniosek o 

upadłość z możliwością zawarcia układu, lecz nie został jeszcze rozpoznany, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


