
Pan Marek Kacprowicz   

a) funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji: 

Członek Rady Nadzorczej, 

termin upływu kadencji: 26.06.2020 r.  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Przebieg kariery zawodowej: 

X 2018 – obecnie Alumetal S.A. – Prezes Zarządu 

VIII 2017 – X 2018 Symbio Polska S.A. – Prezes Zarządu 

VIII 2013 – IV 2016 KGHM Metraco S.A. - Prezes Zarządu 

XI 2007 – IX 2013 Bipromet S.A. – Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy 

VI 2002 – X 2007 Aluminium Konin – Impexmetal S.A. – Prezes Zarządu 

1998 – 2002 Impexmetal S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy (w 2002 p.o. Prezesa) 

1995 –1998 Impexmetal S.A. – Zastępca Dyrektora/ Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego 

1993 –1995 Metals Supply Centre Pte Ltd. (Singapur) – Managing Director 

1990 –1995 Sinimpex Metals Pte Ltd (Singapur) – Managing Director        

1983 –1990 CIE Impexmetal - Kierownik Sekcji – Dział Półwyrobów z Miedzi 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta: 

Pan Marek Kacprowicz nie prowadzi działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki  

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

Pan Marek Kacprowicz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 

ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat Pan Marek Kacprowicz był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych następujących spółek: 

a) Metraco S.A. Legnica – Prezes Zarządu 2013-2016 

b) Symbio Polska S.A. Lublin – Prezes Zarządu 2017-2018 

c) Centrozłom Wrocław S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2013-2016 

d) Gekoplast S.A. Krupski Młyn – Członek Rady Nadzorczej 2012-2018 

e) Alumetal S.A. Kęty – Członek Rady Nadzorczej 2014-2018 

Pan Marek Kacprowicz nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem następujących podmiotów: 

a) Alumetal S.A. – Prezes Zarządu 2018- obecnie 

 

 e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Kacprowicz został skazany 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 

przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawy o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. 

o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz 

wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Kacprowicz otrzymał sądowy zakaz działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

Pan Marek Kacprowicz w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 

o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, oraz za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Kacprowicz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 



f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marek Kacprowicz 

pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 

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) informacja, czy Pan Marek Kacprowicz 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: 

Pan Marek Kacprowicz nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Symbio 

Polska S.A. oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) informacja, czy Pan Marek Kacprowicz figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Pan Marek Kacprowicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 


