
Życiorysy zawodowy członka zarządu Werth-Holz S.A. 
 
a) Imię i nazwisko, stanowisko, okres kadencji: 

 
Jarosław Gniadek – członek zarządu Werth-Holz S.A. 
Kadencja upływa 31 marca 2017 roku 
 
b) Życiorys zawodowy:  
 
Pan Jarosław Gniadek ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły 
Businessu i Administracji w Warszawie, w 1996 r. ukończył Wydział Businessu i Administracji 
Gospodarczej na kierunku ekonomia w zakresie finansów i bankowości, uzyskując tytuł 
magistra ekonomii. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania, które zdobył 
zarówno jako partner zarządzający Sovereign Capital, jak i członek organów poszczególnych 
spółek portfelowych Sovereign Capital. Pan Jarosław Gniadek rozpoczynał karierę jako 
pracownik działu Rynków Kapitałowych w ABN AMRO Bank (Polska) S.A. w latach 1995–1997. 
W 1998 r. pracował jako Analityk Finansowy Spółek Giełdowych w ABN AMRO Hoare Govett 
(Polska) sp. z o.o., a następnie, do 2000 r. jako Analityk Finansowy Spółek Giełdowych w ABN 
AMRO Securities (Polska) S.A. W latach 2001–2002 Pan Jarosław Gniadek był Analitykiem 
Finansowym i Dyrektorem Działu Nadzoru  Właścicielskiego i Analiz w spółce Elektrim S.A. Od 
2002 r. do 2016 r. pracował w Sovereign Capital – do sierpnia 2003 r. na stanowisku Dyrektora 
ds. Analiz, a do 2016 roku – na stanowisku członka zarządu. Pan Jarosław Gniadek pełni funkcję 
członka Rady Nadzorczej Pekabex S.A. od stycznia 2007 r.  
 
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: 
 

Nazwa podmiotu funkcja 
czy obecnie pełni 
funkcję lub jest 
właścicielem? 

Grassalen Investments Ltd dyrektor tak 

Pekabex Wykup Managerski członek rady nadzorczej nie 

Sovereign Capital S.A. członek zarządu nie 

Werth-Holz Sp. z o.o.  członek zarządu nie 

Pekabex S.A. członek rady nadzorczej tak 

Pekabex Projekt Sp. z o.o. wspólnik tak 

Sovereign Capital S.A. akcjonariusz tak 

Grassalen Investments Ltd udziałowiec tak 

 



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 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) 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 dotyczy 
 
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 figuruję 


