
życiorys zawodowy: 

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

 

Grzegorz Cetera Prezes Zarządu G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, 

kadencja upływa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2020 pełnienia 

funkcji. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie; 

 Wyższe 

 

1995 – 2001 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,   

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, kierunek: Górnictwo i Geologia, 

w zakresie Gazownictwo Ziemne  

 

-     G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie Prezes Zarządu, 

 kreowanie i wdrażanie krótko i długoterminowej strategii biznesowej Spółki, 

 przygotowanie i realizacja założeń budżetowych, 

 optymalizacja działań operacyjnych gwarantująca maksymalne zadowolenie klienta przy 

minimalnych kosztach operacyjnych, 

 stałe monitorowanie wskaźników operacyjnych i finansowych spółki, 

 budowanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi i rynkiem kapitałowym,  

 stały monitoring rynku robót budowlanych w sektorze gazowym – analiza trendów w kontekście 

rozwoju spółki i podnoszenia jej wartości 

 rozwój organizacji poprzez budowę i implementację narzędzi oraz procesów wspierających 

codzienne zarządzanie spółką  

 zarządzanie operacyjne realizacją specjalistycznych robót budowlanych dla sektora gazowego 

tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

 współpraca z Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w 

celu wspólnego ubiegania się o pozyskanie wybranych zamówień w przemyśle chemicznym, 

rafineryjnym i paliwowym, energetycznym oraz innym uznanym za interesującym 

 

ENDOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w m. Kopalina Wiceprezes Zarządu,  

 

 optymalizacja działań operacyjnych gwarantująca maksymalne zadowolenie klienta przy 

minimalnych kosztach operacyjnych, 

 budowanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi i rynkiem kapitałowym,  

 stały monitoring rynku robót budowlanych w sektorze gazowym  

 

INVESTUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio  METALKON S.A. z 

siedzibą w Toruniu )  Prezes Zarządu, 

 

 inwestycje Spółki w innowacyjne kierunki gospodarki odpadami, szczególnie w 

zagospodarowanie osadów ściekowych z wykorzystaniem wody podkrytycznej. Działania 



mające na celu wprowadzenie przemysłowe technologii, współpraca ze znaczącymi 

jednostkami badawczymi oraz potencjalnymi odbiorcami przemysłu cementowego oraz 

energetyki zawodowej. 

 inwestycje i prowadzenie  procesu kompleksowego lakierowania lamp typu PAR dla Philips 

Polska 

 inwestycje i zawiązanie spółki celowej z podmiotem ukraińskim w przedmiocie wprowadzenia 

na rynek europejski innowacyjnej  hydroizolacji produkcji ukraińskiej   

 budowa zaplecza parku maszynowego dla obróbki wtórnej odpadu poliolefin, wykonanie 

prototypu innowacyjnej maszyny do rozdrabiania folii, brak odpowiednika w rozwiązaniach 

przemysłowych 

 gospodarka nieruchomościami przemysłowymi i biurowymi należącymi do Spółki 

 wprowadzenie w Spółce zasad równoważnego rozwoju, podpisanie Karty Różnorodności. 

 

Przedsiębiorstwo Branżowe Gazownia Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w  

Warszawie  

Kierownik  ds. eksploatacji stacji gazowych, Mistrz sieci, instalacji gazowych i 

sanitarnych, zakres działań i odpowiedzialności: 

 

 dozór techniczny nad procesami eksploatacji stacji gazowych wysokiego i średniego ciśnienia 

 wykonywanie czynności sprawdzających przebieg procesu eksploatacji, fizyczny dozór i 

kontrola na obiektach gazowych  

 

PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu    

Pracownik Techniczny 

 

 

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,  

ENDOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie- Wiceprezes Zarządu, Wspólnik – brak 

sprawowanej funkcji na dzień dzisiejszy, brak posiadania udziałów w Spółce 

INVESTUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie - Prezes Zarządu, brak sprawowanej 

funkcji na dzień dzisiejszy 

 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 

ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 

czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 



Nie była skazana 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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) 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,  

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej 

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

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

Sądowym; 

Nie figuruje 

 


