
Marek Kaczyński 
……………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 
 
Członek Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. 
……………………………………………….. 
(zajmowane stanowisko / funkcja) 
 
 
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 

 

2013 - Uzyskanie tytułu radcy prawnego 
 
2012 - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, ukończenie aplikacji radcowskiej 
 
2009 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa 
 

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

Brak takiej działalności.  

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 

 
06.2017- nadal Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu – Członek Rady Nadzorczej 
05.2017 – nadal Ignis Avem Capital S.A. z siedzibą w Gliwicach - Wiceprezes Zarządu 
04.2017 – nadal Autokopex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – Wiceprezes Zarządu 
11.2013 – nadal Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kaczyński – działalność gospodarcza 
 
12.2014-03.2017 KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach - Zastępca Dyrektora Biura Restrukturyzacji i 
Optymalizacji Majątku, Dyrektor Biura Zarządu i Administracji, Dyrektor Biura Prawnego 
 
08.2016 – 03.2017 KOPEX Finance&Restructuring sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu 
 
12.2016 – 03.2017 PBSZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu 
 
06.2016 – 03.2017 KOPEX Construction sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej 
 
05.2016 – 03.2017 KOPEX MIN-LIV d.o.o. z siedzibą w Niszu (Serbia) – Członek Rady Nadzorczej 
 
05.2016 – 03.2017 KOPEX MIN d.o.o. z siedzibą w Niszu (Serbia) – Członek Rady Nadzorczej 
 
05.2016- 02.2017 Elgór+Hansen S.A. z siedzibą w Chorzowie – Członek Rady Nadzorczej 
 
06.2016-01.2017 KOPEX Foundry sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli – Członek Rady Nadzorczej 
 
05.2016 – 01.2017 Hansen Sicherheitstechnik AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) – Członek Rady 
Nadzorczej 
 
06.2016-04.2017 Węgliki Spiekane Baildonit sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach– Członek Rady 
Nadzorczej 
 
06.2016-07.2016 KOPEX – EKO sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – Członek Rady Nadzorczej 



 
06.2016 – 12.2016 Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach– 
Członek Rady Nadzorczej 
 
05.2016-12.2016 KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu – Członek Rady 
Nadzorczej 
 
05.2016 – 12.2016 Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek 
Rady Nadzorczej 
 
06.2016 – 12.2016 Kopex Machinery S.A. z siedzibą w Zabrzu – Członek Rady Nadzorczej 
 
10.2015-12.2016 Kopex Hydraulika Siłowa sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – Członek Rady Nadzorczej 
 
06.2016 – 09.2016 KOPEX EX-COAL sp. z o.o. z siedzibą w Przeciszowie– Członek Rady Nadzorczej 
 
2010-2012 Energia w kogeneracji EWK S.A. z siedzibą w Wilczy – Członek Rady Nadzorczej 
 
10.2009-11.2014 Machcińska, Lampart i Partnerzy-Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. w Zabrzu - 
asystent radcy prawnego, radca prawny 
 
 

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 

Brak takich wyroków 
 
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 

 

Żadna prowadzona przeze mnie działalność nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w 
przedsiębiorstwie Emitenta. Nie uczestniczę w spółkach konkurencyjnych ani konkurencyjnych osobach 
prawnych. 

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. 


