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ADAM BORAWSKI 

Stanowisko:  Członek Zarządu 

Data powołania: 10 czerwca 2016 

Długość trwania kadencji: 3 lata 

Kadencja Członka Zarządu upłynie z dniem 10 czerwca 2019 r.  

Kadencja Członka Zarządu może ulec skróceniu i zakończyć się z dniem wygaśnięcia 

mandatu Członka Zarządu, tj. z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, czyli rok obrotowy 2018. 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Wykształcenie: 

1994 – 1997 Politechnika Warszawska – Wydział Elektryczny  

1990 – 1992 Norwalk Community College (USA) – Marketing, International Economics 

1985 – 1989 Politechnika Warszawska – Wydział Elektryczny 

Kursy z zakresu prezentacji, negocjacji, przewodnictwo w zespole, Business Game Training 

Program – the concept of a business tournament. 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

2009 – obecnie TELESTO S.A. – Dyrektor Handlowy/Członek Zarządu 

09.2008 – 12.2009 Telesto Sp. z o.o. Dyrektor Handlowy 

02.1998 – 09.2009 Atlas Copco Polska Sp. z o.o. , Warszawa – Regionalny kierownik 

sprzedaży/Kierownik produktu 

06.1996 – 02.1998  Schneider Electric Polska Sp. z o.o., Warszawa – Asystent Product Managera 

(wspomaganie działań sprzedażowych i marketingowych) 

Języki obce: 

angielski, niemiecki, rosyjski. 
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Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 

Brak. 

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. 

od 2009 Członek Zarządu TELESTO S.A. 

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. 

Brak. 

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. 

Brak. 

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. 

Członek Zarządu nie prowadzi takiej działalności. 

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym. 

Członek Zarządu nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

 

 


