
Życiorysy zawodowe osób zarządzających 
 

Ryszard Wtorkowski – Prezes Zarządu 

Pan Ryszard Wtorkowski wraz z żoną Iwoną Wtorkowską są podmiotem dominującym wobec LUG S.A. 

W ramach stosunku pracy Pan Ryszard Wtorkowski jest zatrudniony LUG Light Factory Sp. z o.o. na 

stanowisku Prezesa Zarządu na podstawie umowy o pracę z dnia 1 stycznia 2011 roku. Umowa została 

zawarta na czas nieokreślony.  

Poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz spółkami zależnymi Pan Ryszard Wtorkowski nie wykonuje 

żadnej działalności, która mogłaby rodzić jakikolwiek konflikt interesów.  

Pan Ryszard Wtorkowski posiada wykształcenie pomaturalne - technik elektronik. Pan Ryszard 

Wtorkowski odbył wiele szkoleń z zakresu zarządzania, ekonomii i controllingu. 

Pan Ryszard Wtorkowski aktywnie wspiera liczne organizacje integrujące środowisko biznesu, nauki  

i rynku kapitałowego. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Członka Zarządu Organizacji Pracodawców 

Ziemi Lubuskiej. Od września 2008 roku jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Emitentów 

Giełdowych. W maju 2011 roku otrzymał nominację na Kanclerza Loży Lubuskiej Business Centre Club 

i pełnił tę funkcję będąc jednocześnie Wiceprezesem Zarządu BCC do lutego 2013 roku. W styczniu 

2012 roku Pan Ryszard Wtorkowski został Menadżerem Roku 2011 w plebiscycie Gazety Lubuskiej,  

a w marcu 2012 roku został Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracji Zielonogórskiej. W 2014 

roku otrzymał tytuł Menadżera Roku Branży Elektrotechnicznej w kategorii: producent. W tym samym 

roku otrzymał również nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra jako Człowiek 25lecia Zielonogórskiej 

Gospodarki. Począwszy od 2016 roku Pan Ryszard Wtorkowski jest Wiceprezesem Zachodniej Izby 

Przemysłowo – Handlowej, natomiast w marcu 2018 roku został wybrany na Członka Rady Nadzorczej 

Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.  

Pan Ryszard Wtorkowski kolejno pracował: 

• 1989 – 2001    Wspólnik LUG Wtorkowski i S-ka, 

• 2001 – 2007    Prezes Zarządu LUG Sp. z o.o., 

• 2007 do daty raportu bieżącego   Prezes Zarządu LUG S.A. oraz LUG Light  

      Factory Sp. z o.o., 

• 2008 do daty raportu bieżącego   Prezes Zarządu LUG GmbH, 

• od 7 lipca 2017 do daty raportu bieżącego  Prezes Zarządu Luna Sp. z o.o. 

 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Ryszard Wtorkowski pełnił funkcje w organach lub był wspólnikiem, 

akcjonariuszem następujących spółek: 

• 2001 – 2007    Prezes Zarządu LUG Sp. z o.o., 

• 2007 do daty raportu bieżącego   Prezes Zarządu LUG S.A., 

• 2007 do daty raportu bieżącego   Prezes Zarządu LUG Light Factory Sp. z o.o., 

• 2008 do daty raportu bieżącego   Prezes Zarządu LUG GmbH, 

• od 7 lipca 2017 do daty raportu bieżącego  Prezes Zarządu Luna Sp. z o.o. 

• 2016 - 2018    Członek Zarządu Fundacji Rewitalizacji  

    Oświetlenia ATON 



 

Poza wymienionymi powyżej, w okresie ostatnich 5 lat Pan Ryszard Wtorkowski nie był wspólnikiem 

ani akcjonariuszem żadnej spółki handlowej lub cywilnej, ani nie pełnił funkcji członka organów innych 

spółek handlowych, nie posiadał akcji w spółkach publicznych o wartości przekraczającej 5.000 euro. 

Pan Ryszard Wtorkowski nie został skazany wyrokiem sądu. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Ryszard Wtorkowski pełnił w tym czasie funkcje członka 

organów, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Ryszarda 

Wtorkowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 

zawodowych). Ponadto Pan Ryszard Wtorkowski nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu 

uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.  

 

Mariusz Ejsmont– Wiceprezes Zarządu 

W ramach stosunku pracy Pan Mariusz Ejsmont jest zatrudniony LUG Light Factory Sp. z o.o. na 

stanowisku Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Technicznych na podstawie umowy o pracę z dnia  

1 sierpnia 2008 roku. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  

Poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz LUG Light Factory Sp. z o.o. Pan Mariusz Ejsmont nie wykonuje 

żadnej działalności, w związku z powyższym nie występuje żaden konflikt interesów związany z funkcją 

Pana Mariusza Ejsmonta.  

Pan Mariusz Ejsmont posiada wykształcenie wyższe jest magistrem inżynierem elektrotechniki, 

ukończył Politechnikę Zielonogórską. 

Pan Mariusz Ejsmont kolejno pracował: 

• 1994 – 1995   Eltor-pol Sp. z o.o., 

• 1996 - 1997 Elektrohurt na stanowisku Z-cy Dyrektora  

 ds. technicznych, 

• 1997 - 2001    Dyrektor ds. Technicznych w "LUG Wtorkowski  

   i spółka" s.c. 

• 2001 - 2008    Dyrektor ds. Technicznych w LUG Sp. z o.o. 

• od 2007-2010   Członek Zarządu LUG S.A., 

• od 2008 do daty raportu bieżącego  Członek Zarządu LUG Light Factory sp. z o.o., 

• od 2011 do daty raportu bieżącego  Wiceprzezes Zarządu LUG S.A.  

 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Mariusz Ejsmont pełnił funkcje w organach lub był wspólnikiem, 

akcjonariuszem następujących spółek: 

• od 2007-2010   Członek Zarządu LUG S.A., 

• od 2008 do daty Prospektu  Członek Zarządu LUG Light Factory sp. z o.o., 



• od 2011 do daty Prospektu  Wiceprzezes Zarządu LUG S.A.  

 

Poza wymienionymi powyżej, w okresie ostatnich 5 lat Pan Mariusz Ejsmont nie był wspólnikiem ani 

akcjonariuszem żadnej spółki handlowej lub cywilnej, ani nie pełnił funkcji członka organów innych 

spółek handlowych nie posiadał akcji w spółkach publicznych o wartości przekraczającej 5.000 euro. 

Pan Mariusz Ejsmont nie został skazany wyrokiem sądu. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Mariusz Ejsmont pełnił w tym czasie funkcje członka 

organów, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Mariusza Ejsmonta ze 

strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto 

Pan Mariusz Ejsmont nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu 

lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 

Małgorzata Konys – Członek Zarządu 

Pani Małgorzata Konys jest Dyrektorem ds. Finansowych w spółce zależnej LUG Light Factory Sp. z o.o. 

na podstawie umowy o pracę z dnia 1 sierpnia 2008 roku. Umowa została zawarta na czas 

nieokreślony.  

Pani Małgorzata Konys posiada wykształcenie wyższe – magister inżynier, ukończyła Uniwersytet 

Zielonogórski na kierunku Marketing i Zarządzanie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu 

rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku – 

controlling na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Pani Małgorzata Konys kolejno pracowała: 

• 1997 - 2001     Księgowa "LUG Wtorkowski i spółka" s.c. 

• 2001- 2007     Główna księgowa LUG Sp. z o.o. 

• 2007 – 2008   Dyrektor Finansowy LUG S.A., 

• 2008 – do daty raportu bieżącego Dyrektor Finansowy w spółce zależnej  

 LUG Light Factory  Sp. z o.o. 

 

W okresie ostatnich 5 lat Pani Małgorzata Konys pełniła funkcje w organach lub była wspólnikiem, 

akcjonariuszem następujących spółek: 

• 2007-2009 i od 2011   Członek Zarządu LUG S.A., 

• od 2009 do daty raportu bieżącego Akcjonariuszka LUG S.A. – 15.200 akcji, 

• 2016 - 2018   Członek Zarządu Fundacji Rewitalizacji  

   Oświetlenia ATON 

 



Poza wymienionymi powyżej, w okresie ostatnich 5 lat Pani Małgorzata Konys nie była wspólnikiem ani 

akcjonariuszem żadnej spółki handlowej lub cywilnej, ani nie pełniła funkcji członka organów innych 

spółek handlowych. 

Pani Małgorzata Konys nie została skazana wyrokiem sądu 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Małgorzata Konys pełniła w tym czasie funkcje członka 

organów, a także w których była osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pani Małgorzata Konys ze 

strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto 

Pani Małgorzata Konys nie otrzymała sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia  

w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 


