
ARKADIUSZ KOCEL 

 
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Arkadiusz Kocel – Członek Rady Nadzorczej; termin upływu kadencji: 30.06.2018r. 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie: 

 1985 rok  magister inżynier Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Górniczy 

 1993 rok  ukończone Studium w zakresie „Przedsiębiorstwo w Gospodarce Rynkowej” Akademia 
Ekonomiczna  w Katowicach 

 1994 rok  ukończone Studium dla kierownic przedsiębiorstw AKADEMIE FUR FUHRUNGSKRAFTE DER 
WIRSTCHAFT GMBH, BAD HARZBURG i AKADEMIA EKONOMICZNA 

Praca zawodowa: 

 1.02.2007 dyrektor  zakupów  ZRUG ZABRZE S.A. 

 10.07.2006- 31.01 2007 wiceprezes zarządu BUCZEK AUTOMOTIV Sp .z o.o. Sosnowiec 

 2.12.2004- 04.07 .2006 wiceprezes zarządu PPUH CONSENSUS sp. z o. o Dąbrowa Górnicza 

 1.03 1991-2.12.204  z-ca Dyrektora Zakupów i Logistyki HUTA KATOWICE S.A. Dąbrowa Górnicza 

 1989 1991 Zakład przerobu Złomu Metali Dąbrowa Górnicza 

 1985-1989 KWK  Czerwone Zagłębie  w Sosnowcu 
 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta, 

nie dotyczy 

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, 

nie dotyczy 

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, 

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, 

nie dotyczy 

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 dotyczy 




