
 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA: 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Michał Damek, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w 

Bielsku-Białej. Powołany do pełnienia funkcji od dnia 1 lipca 2017 roku, na mocy 

uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 czerwca 2017 r. na okres pięcioletniej kadencji. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Michał Damek jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku ukończył trzyletnie szkolenie w ramach 

aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej.  

Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczął od założenia w trakcie studiów organizacji 

pozarządowej, nadzorującej projekty informatyczne w zakresie integracji środowiska 

prawniczego. Był współzałożycielem popularnego portalu internetowego, który 

gwarantował przepływ informacji pomiędzy studentami i pracownikami naukowymi 

wydziałów prawa. Od 10 lat związany ze środowiskiem biznesowym (również na 

poziomie Zarządu) i obsługą podmiotów gospodarczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem spółek publicznych. Doradzał spółkom giełdowym w zakresie 

prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, emisjach akcji i obligacji, a 

także w bieżącej działalności. Bardzo dobrze zorientowany w specyfice działalności 

Emitenta. Członek Rad Nadzorczych dziewięciu spółek akcyjnych, z których w pięciu 

pełni funkcję przewodniczącego.  

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 

1. XSYSTEM SA z siedzibą w Łodzi (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – nadal) 
2. SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA z siedzibą w Skoczowie 

(Przewodniczący Rady Nadzorczej – nadal) 
3. OUTDOORZY SA z siedzibą w Bielsku-Białej (Przewodniczący Rady Nadzorczej – 

nadal) 
4. ROBINSON EUROPE SA z siedzibą w Bielsku-Białej (Przewodniczący Rady 

Nadzorczej – nadal) 
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5. PROPERTY LEASE FUND SA w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (Członek 
Rady Nadzorczej - nadal),  

6. SFERANET SA z siedzibą w Bielsku-Białej (Przewodniczący Rady Nadzorczej – 
nadal)  

7. BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SA z siedzibą w Bielsku-Białej (Członek 
Rady Nadzorczej – do dnia 1 września 2016 r.), 

8. LS TECH-HOMES SA z siedzibą w Bielsku-Białej (Członek Rady Nadzorczej – 
nadal) 

9. BVT SA z siedzibą w Tarnowie (Członek Rady Nadzorczej – nadal), 
10. INBOOK SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej – 

nadal) 
11. UBOAT-LINE SA z siedzibą w Krakowie (Członek Rady Nadzorczej – do dnia 30 

lipca 2015 r.), 
12. LEX.EDU.PL sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Wspólnik – nadal, Prezes 

Zarządu - do dnia 1 kwietnia 2014 r.). 
 

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) informacja, 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 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

nie figuruje 

 

 

 

Michał Damek 


