
Życiorys zawodowy osoby zarządzającej emitenta: 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z 

siedzibą w Bielsku-Białej. Powołany, w dniu 29 czerwca 2016 roku, na mocy uchwały 

Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Studium 

Bankowości i Finansów w Katowicach. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master 

of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. 

Pracę zawodową rozpoczął w 1992 r. w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A. jako 

analityk kredytowy, następnie piastował stanowisko Naczelnika Wydziału Doradców 

Klienta. W latach 1996–2004 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie 

inwestycji i doradztwa finansowego. Od 2000 r. jest Prezesem Zarządu Beskidzkiego 

Biura Consultingowego S.A. Dysponuje szeroką wiedzą dotyczącą prawa spółek 

handlowych, prawa cywilnego, podatkowego, gospodarczego oraz transakcji na rynku 

kapitałowym. Jest specjalistą w zakresie funduszy strukturalnych i innych środków 

pomocowych dla przedsiębiorstw. Posiada uprawnienia Ministra Skarbu do zasiadania 

w RN Spółek Skarbu Państwa.  

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

nie dotyczy 

d) 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 

1. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. – Prezes Zarządu – nadal, 

2. ABS Investment S.A. - Wiceprezes Zarządu – nieaktualne, 

3. Aqua S.A. – Członek RN – nadal, 

4. Mida S.A. – Członek RN – nieaktualne, 

5. AT Group S.A. – Członek RN – nadal, 

6. SFK Polkap S.A. – Członek RN – nieaktualne, 

7. DJP Invest sp. z o.o. - Wspólnik – nadal, 

8. Dombud Spółka z o.o. – Wspólnik – nieaktualne, 

9. Dombud Spółka z o.o Spółka Komandytowa – Wspólnik – nadal. 

 

e) 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 
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otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

nie dotyczy 

f) 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 

g) 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 

nie dotyczy 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Rejestrze Sądowym 

nie dotyczy 

i) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Rejestrze Sądowym 

nie dotyczy 

 

 

 

Bogdan Pukowiec 


