
GRPAHIC  S.A. – BIOGRAM CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 
 

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  

Robert Ostarek Członek Rady Nadzorczej Spółki od dnia 04.10.2017r. r., okres kadencji 5 lat, kadencja 

Pana Roberta Ostarek upływa w dniu 03.10.2022 roku 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania, a także podyplomowych 

studiów z zakresu Inżynierii Finansowej i Bankowości. Dyplom: Mastere Specialise Banque et 

Ingenierie Financiere wydany przez Conference des Grande Ecole w Paryżu. Ukończył także kurs dla 

kandydatów na członków do Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa zakończony egzaminem 

państwowym organizowanym przez Międzynarodową Szkołę Finansów i Bankowości w Katowicach.  

Posiadacz prestiżowego certyfikatu CIMA - Certificate in Business Accounting (C01 – C05 - podstawy 

rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, matematyki biznesowej, ekonomiki 

przedsiębiorstw oraz etyki, ładu korporacyjnego i etyki w biznesie) 

Wieloletni dyrektor, kontroler i analityk finansowy współpracujący w największymi polskimi spółkami 

m.in. Stradom S.A., Ematech S.A. czy Zakłady Azotowe S.A. w Chorzowie. Posiada doświadczenie w 

restrukturyzacji i pozyskiwania nowych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw, kontrolingu 

należności oraz płynności finansowej, a także z zakresu negocjacji z kontrahentami na szczeblu 

międzynarodowym.  

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta  

ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Robert Ostarek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

 

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: 

Robert Ostarek w okresie ostatnich trzech lat oraz do dnia dzisiejszego pełni następujące funkcje:  

 członek Rady Nadzorczej Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o. – od  I.2016 do nadal 

 

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: 



GRPAHIC  S.A. – BIOGRAM CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 
W stosunku do Roberta Ostarek nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został/-a 

skazany/-a za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat. Dodatkowo Robert Ostarek nie 

otrzymał/-a sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających  

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu lat.  

 

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: 

Nie dotyczy, ponieważ żaden z podmiotów, w których Robert Ostarek w okresie ostatnich pięciu lat 

pełnił/-a funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych nie został objęty upadłością, zarządem 

komisarycznym ani likwidacją. 

 

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: 

Robert Ostarek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku  

do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej  

ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej.  

 

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  

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

Robert Ostarek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


