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Data urodzenia: 
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WYKSZTAŁCENIE 

1978 - 1981 

 
 

 

1984 - 1986 

studia na Wydziale Socjologiczno Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego 
( Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw Przemysłowych ) 
 
studia w Technische Universität Braunschweig (Betriebswirtschaft – 

ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa ) 
 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

1991 – nadal    działalność biznesowa SKAMEX Sp. z o.o. s.k. 

 

 DODATKOWE OŚWIADCZENIA (stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO): 

 
- w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej był członkiem organu nadzorczego Biogened S.A., jest 

wspólnikiem: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000292115), Lavinia I spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000467851), Med Investments spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (KRS nr 0000402862), Med Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  

(KRS nr 0000593609), Lavinia I spółka  z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. (KRS nr 0000473913), Cedrus 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000465370), III Milenium spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (KRS nr 0000039335), zasiada w organie zarządzającym Skamex Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (KRS nr 0000292115) oraz w organie nadzoru Analizy Online S.A. (KRS nr 0000360084);  

- nie został skazany żadnym prawomocnym wyrokiem, na mocy którego zostałby skazany za przestępstwo oszustwa 

w okresie co najmniej ostatnich 5 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej, ani nie otrzymał w okresie co 

najmniej ostatnich 5 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;  

- w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji w organach zarządzających lub 

nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość lub były objęte postępowaniem likwidacyjnym; 

- w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji w organach zarządzających lub 

nadzorczych podmiotów, w stosunku do których ustanowiono zarząd komisaryczny; 

- nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;  

- nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, nie jest 

członkiem organu zarządzającego konkurencyjnej osoby prawnej;   

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  

o Krajowym Rejestrze Sądowym.  


