
Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu spółki MVA Green Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

 

Artur Wypych, Prezes Zarządu MVA Green Energy Spółka Akcyjna 

Termin upływu kadencji – 26 czerwca 2017 r. 

 

Doktor nauk politycznych, absolwent executive MBA GFKM (Gdańskiej Fundacji Kształcenia 

Menedżerów) Uniwersytetu Gdańskiego - walidowany przez: Rotterdam School of Management 

(Erasmus University). 

Uzyskał uprawnienia państwowe do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu 

Państwa. 

Pracował jako Doradca Zarządu w Wielkopolskim Banku Rolniczym S.A., jako Prezes Zarządu Centrum 

Inwestycji Turystycznych Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. w  Warszawie, jako asystent 

Dyrektora Generalnego w Centralnym Zarządzie Poczty Polskiej w Warszawie, jako Doradca Zarządu 

ELTEL NETWORSK SA w Warszawie (branża: telekomunikacja, energetyka) jako Prezes Zarządu 

i udziałowiec w SPREEWALD sro w Pradze (branża chemiczna), jako Managing Director i udziałowiec 

w HEMPOL BV w Rotterdamie (branża chemiczna i petrochemiczna) oraz  jako Członek Zarządu 

w HYDROBUDOWIE GDAŃSK S.A. w upadłości likwidacyjnej (od 12.02.2015 do 26.03.2015). 

 

Zgodnie z oświadczeniem Artur Wypych: 

1. nie wykonuje działalności poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla emitenta, 

2. w okresie co najmniej ostatnich trzech lat 

- był i nadal jest wspólnikiem oraz był Prezesem Zarządu spółki Internet Traffic Arbitrage Group – 

przetwarzanie danych osobowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(aktualna firma: Kontraktchem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). 

- był w 2015 r. i aktualnie nie jest członkiem zarządu spółki Hydrobudowa Gdańsk Spółka Akcyjna 

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku 

- był w 2013 r. i aktualnie nie jest członkiem zarządu oraz wspólnikiem spółki Agrobis Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

- był i nadal jest wspólnikiem spółki „Uni-Chem Logistic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie 

- był i nadal jest wspólnikiem oraz był i nadal jest Członkiem Zarządu spółki „Hempol” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – spółka zawiesiła działalność we wrześniu 

2012 r. 

3. nie był skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 

otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego, 

4.  Upadłość spółki Hydrobudowa Gdańsk S.A. w upadłości likwidacyjnej spowodowana była 

okolicznościami niezwiązanymi z jego działalnością; został powołany jako Członek Zarządu d/s 

restrukturyzacji, ze względu na zastany stan spółki nie miał możliwości w krótkim czasie 

zrestrukturyzować spółki; sprawował funkcję członka zarządu w okresie od 12.02.2015 do 

26.03.2015, jego mandat wygasł wskutek złożenia rezygnacji, 



5. nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej 

ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

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

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


