Dariusz Grębosz - Członek Rady Nadzorczej
Pan Dariusz Grębosz został powołany na Członka Rady Nadzorczej na czteroletnią
kadencję wspólną, która upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2021 rok.
Pan Dariusz Grębosz utworzył i przez blisko 19 lat [do lutego 2018] był dyrektorem
departamentu relacji inwestorskich w PKN ORLEN SA, jednej z największych spółek
paliwowych w Europie Centralnej.
Był odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków informacyjnych spółki publicznej, a
także współpracę z instytucjami rynku kapitałowego: GPW, KNF, KDPW i innymi.
Realizował komunikację z przedstawicielami rynków kapitałowych w kraju i za
granicą.
Brał udział w przygotowaniu i realizacji pierwszej i drugiej oferty publicznej akcji PKN
ORLEN oraz kilku emisji obligacji i euroobligacji. Uczestniczył w opracowaniu i
komunikacji głównych projektów strategicznych koncernu, w tym kolejnych strategii
oraz projektów z zakresu fuzji i przejęć.
Był Członkiem Rady Nadzorczej Wisła Płock S.S.A oraz Przewodniczącym Rady
Nadzorczej Serwis Słupsk Sp. z o.o. Posiada zdany egzamin dla Kandydatów na
Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
Ukończył studia MBA (GFKM i Uniwersytet Erasmus) oraz studia podyplomowe z
zakresu Zarządzania Wartością Firmy SGH. Ukończył wiele kursów i odbył praktyki w
USA, w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Absolwent SGGW w Warszawie; studiował także
na AR w Moskwie.
Przed podjęciem pracy w PKN ORLEN S.A. prowadził firmę handlową, zarządzał
firmą konsultingowo – szkoleniową oraz pracował w strukturach lokalnej
administracji.
Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w rankingach tytułami za osiągnięcia w
dziedzinie relacji inwestorskich: Najlepsze Relacje Inwestorskie w Polsce, Najlepsze
Relacje Inwestorskie w Środkowej Europie i wiele innych.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Dariusz Grębosz nie został skazany za
przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie
wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu
do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego. Pan Dariusz Grębosz nie prowadzi działalności, która jest
konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Dariusz
Grębosz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

