
Kędzierzyn Koźle, dnia 07.04.201 7 roku 

OŚWIADCZENIE 

KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 

Ja, niżej podpisany : 

1. Imię i nazwisko: Roman Błażejowski 

- oświadczam, że informacje podane w poniższym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta  - wiceprezes Zarządu 

3. Termin upływu kadencji    04.2022 

4. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

a/ 07.2014-04.2017: Rileta Sp. z o.o., Legnica - dyrektor ds. handlu, logistyki i zarządzania jakością b/08.201 3-06.2014: 

Dortech Pobiedziska - gł. specjalista ds.handlu, marketingu i logistyki, 
pełnomocnik i koordynator SZJ ISO 9001 

c/ 02.2010-1 2.2012: ZPO Opakomet Łowicz Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

d/ 11.2009-02.2010: ZPO Opakomet Łowicz Sp. z o.o.- dyrektor ds. handlu, marketingu, logistyki i planowania produkcji, 

pełnomocnik i koordynator SZJ ISO 9001 oraz ISO HACCP 22000 

e/ 01.2009-10.2009: Tubex Deutschland - menedżer ds. handlu i marketingu, NKAM 

f/ 03.2001- 12.2008: BWG Prober jelenia Góra - kierownik dz. handlu, marketingu, logistyki i planowania produkcji g/ 2000-

2001: Fabryka Mebli Piechowice - kierownik dz. handlu i marketingu h/ 1997-2000: Faryka Maszyn Elektrycznych Karelma 

Piechowice - specj. ds.handlu i marketingu 

5. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta - nie 

dotyczy 

6. 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 - nie dotyczy 

7. W okresie ostatnich pięciu lat nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 

września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia mnie 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 na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy 

z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) 

8. 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 

10.Informacje, 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 

11. Nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku 

0 Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.). 

12. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne 

(art.271 k.k.). 

1 3. Oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne z prawdą. 

07.04.2017. Kędzierzyn Koźle 

(data i miejsce złożenia oświadczenia) 


