
 

Andrzej Gruszka 

 

1) zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu kadencji, na jaką dana 

osoba została powołana 

Prezes Zarządu Plasma SYSTEM S.A. powołany uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. w dniu 

13.06.2016r. 

Termin upływu kadencji –  z dniem zatwierdzenia przez WZA Spółki sprawozdania finansowego za rok 2018. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Absolwent Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej w Katowicach. 

  

Przebieg kariery zawodowej: 

2008-2010 – Prezes Zarządu KBP Kettenwerk Becker-Prunte GmbH 

2007-2008 – Dyrektor ds. Realizacji w BCE Systems Sp. z o.o. Bielsko-Biała 

2006-2007 – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny w APATOR-KFAP Sp. z o.o. Kraków 

1992-2006 – Dyrektor Handlowy, Dyrektor Zakładu Realizacji Inwestycji, Dyrektor Zarządzający a następnie 

V-ce Prezes Zarządu w Wyrskich Zakładach Urządzeń Przemysłowych NOMA INDUSTRY Sp. z o.o. 

1989-1992 – Główny Technolog w Zakładzie Wytwarzania Narzędzi i Urządzeń Przemysłowych NOMA S.C. 

Mikołów 

1987-1989 – Samodzielny Technolog w Hucie Baildon w Katowicach 

 

Pan Andrzej Gruszka od marca 2011 roku jest zatrudniony w Plasma SYSTEM S.A., gdzie objął stanowisko 

Dyrektora ds. Klientów Kluczowych a od sierpnia 2011 -  Dyrektora Handlowego. 

Od 27.09.2011. do 13.06.2016r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu – od września 2013 – Wiceprezesa ds. 

Techniki i Handlu. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Gruszka nie prowadzi poza Spółką działalności, która 

miałaby dla Plasma SYSTEM S.A. istotne znaczenie. 

 

4) 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 

 

REMKON-Bis sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach – Wspólnik, Zastępca Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej 

 

5) 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 

 



Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Gruszka nie został prawomocnie skazany za przestępstwa 

oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

6) 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Gruszka nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat żadnych 

funkcji zarządczych lub nadzorczych w podmiotach w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji. 

 

7) informacja, 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Gruszka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 

stosunku do Plasma SYSTEM S.A. oraz nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki konkurencyjnej w 

stosunku do Plasma SYSTEM S.A. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

 

Pan Andrzej Gruszka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


