
ANDRZEJ KRZYSZTOF DUDZIUK 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1994 r.). Uzyskany tytuł: 
magister prawa. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w 
Warszawie (1999 r. – obecnie). Absolwent podyplomowych studiów prawa własności 
intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (2013 r.).  

Świadczył i świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, 
prawa cywilnego i procesowego, w tym własności intelektualnej oraz prawa pracy, zarówno w 
formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego jak i były wspólnik w dwóch kancelariach 
radców prawnych w Warszawie. Ponadto pełnił i pełni funkcję w organach nadzorczych spółek 
kapitałowych (w tym spółek publicznych), organach zarządczych oraz jako likwidator. Sędzia 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Warszawie kadencji 2010-2013. 

  

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta: 

Nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla 
emitenta 

 

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: 

Okres pełnienia funkcji:  

Nazwa spółki: 

 

Stanowisko: Od: Do: 

07.2012 Obecnie Grupa Exorigo-Upos S.A.  Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

02-2011 02-2012 MFP Technologie sp. z o.o. Likwidator 

05-2010 Obecnie Lepton sp. z o.o.  Wiceprezes Zarządu 

08-2007 12-2012 Upos System sp. z o.o. Członek, a następnie 
Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

06.2004 11-2012 Exorigo sp. z o.o. (następnie Exorigo-
Upos sp. z o.o.) 

Członek, a następnie 
Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

08.2008 03.2012 Relpol 2 sp. z o.o. (następnie pod firmą 
Exorigo-Upos sp. z. o.o.) 

Prezes Zarządu 

06.2007 Obecnie  Soft-tech sp. z o.o. (od 09.2011 w 
upadłości) 

Wspólnik 

 

 



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 otrzymała sądowy zakaz działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

Pan Andrzej Dudziuk w okresie ostatnich pięciu lat nie został/została skazany/skazana na mocy 
prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie 
otrzymał/otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.   

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 

Pan Andrzej Dudziuk w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił/pełniła funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których wszczęta 
została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja.   

 

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: 

Nazwa spółki: Stanowisko: Opis działalności spółki: 

Lepton sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu  Usługi IT, spółka z tej samej 
grupy kapitałowej Emitenta  

 

 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Pan Andrzej Dudziuk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


