
 

Danuta Suchan – Prokurent Spółki  
 

Pani Danuta Suchan została powołana na funkcję Prokurenta Spółki Invico Spółka Akcyjna („Spółka”) 
w dniu 1 lipca 2014 roku.  

 
Pani Danuta Suchan jest absolwentką Technikum Chemicznego w Tarnowskich Górach, kierunek 
technologia chemiczna (1975 r.). Karierę zawodową rozpoczęła w 1975 r. podejmując pracę w 
Zakładach Tworzyw Sztucznych „Nitron – Erg” w Krupskim Młynie jako laborant. Od 1977 roku 
zatrudniona jako handlowiec w tych samych zakładach. W okresie od 1997 do lutego 2000 roku 
pełniła funkcję Kierownika Sprzedaży Działu Tworzyw Sztucznych. Od lutego 2000 roku do stycznia 
2004 roku zatrudniona w firmie „Inpol-Krak” w Tarnowskich Górach jako handlowiec. Od lutego 2004 
roku do chwili obecnej zatrudniona jako handlowiec w Invico S.A. (dawna nazwa Pragma Trade). 
 
W okresie ostatnich trzech lat Danuta Suchan pełniła następujące funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: 

 Invico S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – członek Rady Nadzorczej – od  maja 2011 r. - do 
czerwca 2014r. 
 

Ponadto Pani Danuta Suchan: 

 nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Invico S.A., 

 nie została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 

otrzymała w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  

których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 

lub likwidacja, za wyjątkiem Invico S.A. – w przypadku tej spółki, zostało otwarte przyspieszone 

postępowanie upadłościowe, w wyniku którego został zatwierdzony układ z wierzycielami, który 

obecnie jest realizowany, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 


