
Dane zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

Arkadiusz Fenicki, Prezes Zarządu, kadencja Zarządu jest łączna i trwa pięć lat 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Arkadiusz Fenicki ma 63 lata. Studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej 

zakończone z wyróżnieniem w 1977 roku zdobyciem tytułu magistra inżyniera. Po studiach 

trzy lata pracy w FSO przy najnowocześniejszej w owym czasie linii robotów 

przemysłowych. Po rozstaniu z FSO rozpoczął indywidualną działalność gospodarczą, którą 

prowadził do 1989 roku. Równolegle, od 1986 roku prowadził działalność w PC sp. z o.o. w 

zakresie montażu komputerów pc oraz tworzeniu oprogramowania użytkowego. Z 

ważniejszych kontraktów można wymienić dostawy komputerów pc dla PKO BP, czy też 

kompleksową komputeryzację Wareckiej Wytwórni Win. Kooperacja z włoskim koncernem 

telekomunikacyjnym Italtel Telematica w zakresie produkcji central telefonicznych i ze 

szwajcarską firmą SAIA w dziedzinie przemysłowych systemów sterowania. Inicjator, w 

1989 roku, prywatyzacji Zakładów Odzieżowych Damina w Brzezinach koło Łodzi. Objął 

pakiet kontrolny tych zakładów, które po gruntownej restrukturyzacji i po zmianie nazwy 

na ZPO DAMICO z powodzeniem szyły wysokogatunkową odzież na eksport. Spektakularne 

osiągnięcie, to złoty medal na zimowej olimpiadzie w ALBERTVILLE w 1992 roku, za  stroje 

polskich sportowców zaprojektowane i uszyte właśnie przez ZPO DAMICO (jedyny medal 

dla Polski). Twórca prywatyzacji grupy zakładów odzieżowych: Lewartowski Łódź, Hanka 

Sawicka Tomaszów Mazowiecki, Miarexim Textil w Mikołajkach,  Miarex w Rucianem Nida, 

ZPO Igła w Morągu, ZPP Feniks w Łodzi. Równolegle, od 1993 roku Prezes Zarządu i 

znaczący udziałowiec grupy VIGO SENSOR działającej w obszarze high-tech. Liczne 

patenty i wdrożenia z zakresu nowej generacji czujników podczerwieni dla zastosowań 

wojskowych. W latach 1993 – 98 twórca jednej z pierwszych firm leasingowych w Polsce – 

Altra Group S.A. W 1997 roku objęcie znaczącego pakietu akcji w Polskim Towarzystwie 

Reasekuracji (PTR) oraz udział w latach 1999 – 2003 w pracach Rady Nadzorczej PTR. Był 

inicjatorem przejęć przez PTR litewskiej firmy ubezpieczeniowej Preventa, ukraińskiej 

Skide-West oraz polskich: Energo Asekuracja S.A. i PTU S.A. Zasiadał w akcjonariacie PTR 

aż do sprzedaży firmy do Fairfax Financial Holding w 2008 roku. Jako  Prezes Zarządu i 

znaczący udziałowiec firmy Kamitec sp. z o.o. doprowadził do wdrożenia przełomowej 

technologii odzysku na drodze chemicznej energii z odpadów komunalnych. Od 25 lat 

członek i były prezydent Warszawskiego Klubu Rotariańskiego. Członek założyciel Klubu 

Kapitału Polskiego. Do końca lat 90 stale obecny na liście najbogatszych Polaków 

tygodnika Wprost. 

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 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,  

GreenTech Polska sp. z o.o. – Prezes Zarządu – do dnia 11.12.2015 r. 

Kamitec S.A. w upadłości likwidacyjnej – Prezes Zarządu – nadal 

EZO Trading S.A. – Prezes Zarządu – nadal 

GT-Lab S.A. – Prezes Zarządu – nadal 

 



 

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,  

Kamitec S.A. w upadłości likwidacyjnej – Prezes Zarządu 

Miarexim-Textil S.A. w likwidacji – Prezes Zarządu / Likwidator 

 

g) informację, 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) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;  

nie dotyczy 


