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a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej 

wygasną po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 

2019 rok.    

 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie wyższe, Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dzisiaj Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, 

Ukończone Studia III stopnia (doktoranckie) w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Kursy podyplomowe: 

Kurs handlowy: International Trade Education Course w Churchill College, 

Cambridge (Wielka Brytania), 

Studium zarządzania: Management Development Programme organizowany 

przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of 

Economics (Szwecja, Belgia). 

Liczne kursy i szkolenia zawodowe z zakresu zarządzania w kraju i za granicą. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

 

Członkostwo w radach nadzorczych innych spółek publicznych 

 

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 

 

Aktualnie: 

Członek Rady Nadzorczej - Fabryka Obrabiarek „RAFAMET" SA w Kuźni Raciborskiej, 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Mostostal Zabrze SA w Gliwicach 

Członek Rady Nadzorczej Organic Life SA w Warszawie 

Poprzednio, w ciągu ostatnich 5 lat: 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Kopex SA w Katowicach 

Członek Rady Nadzorczej Elgór-Hansen SA w Chorzowie 

Członek Rady Nadzorczej Tagor SA w Tarnowskich Górach 

Członek Rady Nadzorczej Kopex Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. w Zabrzu 

Prezes Zarządu Autokopex Sp. z o.o. w Katowicac 

Członek Rady Nadzorczej Kopex-Famago SA w Zgorzelcu 



Członek Zarządu HS Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu 

 

 

 

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 

 

Likwidator spółki: Sol-Anima Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej. Spółka od 2011 nie prowadziła żadnej 

działalności. 

 

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 prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie jest członkiem organu spółki prowadzącej taką działalność 

 

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 figuruje 


