
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życiorysy zawodowe osób zarządzających 
 

obejmujące informacje 
o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
 



 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub 

funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 

została powołana, 

Piotr Jakubiak – Prezes Zarządu 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 

2021 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

od 01.10.2009 roku Prezes Zarząd, wykształcenie 

wyższe (SGH w Warszawie, Zarządzanie i 

Marketing oraz Finanse i Bankowość). W latach 

2006-2012 polski przedstawiciel w Radzie 

Zarządzającej Europejskiej Platformy 

Technologicznej Przemysłu Tekstylnego w 

Brukseli. Biegła znajomość języka angielskiego, 

niemieckiego oraz rosyjskiego. 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez 

daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta,  

 

nie wykonuje 

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, 

Cotton House Jakubiak Sp. j. – Wspólnik (obecnie) 

Budowlani Rugby SA – V-ce prezes zarządu (nie 

pełni) 

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 wystąpiły 

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 wystąpiły 

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 oraz nie 

jest wspólnikiem ani członkiem organu 

konkurencyjnej spółki 

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 

 



 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub 

funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 

została powołana, 

 Barbara Dziomdziora – Członek Zarządu 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 

2021 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet 

Łódzki), w 2006 roku ukończyła studia 

podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w 

zakresie rachunkowości i zarządzania finansami.  

37 lat pracy, w tym od 27 lat na stanowiskach 

kierowniczych w zakładach włókienniczych (ZPW 

9 Maja SA, Przędzalnia Czesankowa Polmerino 

SA, Dywilan SA)  

c) wskazanie działalności wykonywanej przez 

daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta,  

 

Główny księgowy w Biurze rachunkowym Cotton 

House Jakubiak S.j. prowadzącym księgi emitenta 

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 wystąpiły 

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 wystąpiły 

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 oraz nie 

jest wspólnikiem ani członkiem organu 

konkurencyjnej spółki 

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 

 
 
 



 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub 

funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 

została powołana, 

Maciej Pyrkosz – Członek Zarządu 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 

2021 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet 

Łódzki),  20 lat pracy, w tym ponad 18 lat na 

stanowisku dyrektora handlowego.  Od 

października 2009 r. w Dywilan SA, Członek 

Zarządu od dnia 01 lipca 2011 r. Biegła znajomość 

języka angielskiego. 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez 

daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta,  

 

Nie wykonuje 

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 pełni 

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 wystąpiły 

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 wystąpiły 

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 oraz nie 

jest wspólnikiem ani członkiem organu 

konkurencyjnej spółki 

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 

 


