
a) Sławomir Karaszewski , 57 lat, Prezes Zarządu – kadencja od dnia 1.07.2016 r. 

 

b) Sławomir Karaszewski jest absolwentem Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej 

w Katowicach w specjalności Ekonomika i Organizacja Produkcji 

 

Doświadczenie zawodowe: 

1985-1990- pełnił funkcję zastępcy kierownika Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych 

Kopalni Węgla Kamiennego Kleofas w Katowickim Gwarectwie Węglowym. 

1990-1992- pełnił funkcję kierownika Działu Gospodarki Materiałowej oraz przewodniczącego 

Rady Pracowniczej Kopalni Węgla Kamiennego Kleofas. 

1992- 1994- pełnił funkcję dyrektora Naczelnego w Mysłowickim Przedsiębiorstwie 

Budownictwa Inżynieryjnego i Przemysłowego p.p. 

1994-2008- Prezesa Zarządu EMPEBEPE Holding S.A. 

2003- 2011- pan Sławomir Karaszewski został powołany do Zarządu PREF-BUD Sp. z o.o., gdzie 

pełnił obowiązki Wiceprezesa Zarządu. 

2011- 2013- Członek Zarządu w spółce Zamek Giżycki Sp. z o.o. 

2013 – Prezes Zarządu Budopol Wrocław S.A. 

2014- 2015- Wiceprezes Zarządu B.A.C.D. S.A. w upadłości układowej 

04.2014- 10-2015- Prezes Zarządu EFH. S.A. 

 

Członek Rad Nadzorczych: 

2014- 06.2016 Devoran S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

04.2015- nadal NCF S.A. Członek Rady Nadzorczej 

01.2016 –nadal Arena S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

2014-06. 2016- Członek Rady Nadzorczej UNITED S.A. 

 

c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie 

upadłości: Prezes Zarządu – Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej (układ wykonany) 

 

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w 

Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie 

do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego 

niż Rzeczpospolita Polska: nie, wg najlepszej wiedzy p. Sławomira Karaszewskiego. 

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy 

prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji 

członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII 

Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych 

zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska: nie, wg najlepszej wiedzy p. Sławomira Karaszewskiego. 

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach 

cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających 

Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie 

dla działalności Emitenta: nie, wg najlepszej wiedzy p. Sławomira Karaszewskiego. 


