
 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Aleksander Karkos 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

koniec kadencji 06.2020 r. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

Wykształcenie: Wyższe 

Doświadczenie zawodowe: 

Od 12.2002   Właściciel, AK Consulting Aleksander Karkos 

Od 04.2010  Prezes Zarządu, Interlogic Sp. z o.o. 

Od 05.2011  Wiceprezes Zarządu, CGO Sp. z o.o. 

 

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

dla emitenta 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

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

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  

od 04.2017  Prezes Zarządu Transcare Sp. z o.o. 

od 04.2010  Prezes Zarządu, Wspólnik, AK Consulting Sp. z o.o. 

od 05.2011 do 06.2015  Wice-Prezes Zarządu, Wspólnik, Certyfikowana Giełda Odpadów Sp. z o.o.  

od 09.2013  Wspólnik, Cloud Sp. z o.o.  

od 05.2009 do 04.2011 Wice-Prezes Zarządu, Wspólnik, Ekobilans Sp. z o.o. 

od 03.2012 do 2015 Wice-Prezes Zarządu, Wspólnik, GFE Sp. z o.o. 

od 06.2012 do 04.2017 Prezes Zarządu, Wspólnik, HSiBC Sp. z o.o.  

od 05.2011  Prezes Zarządu, Wspólnik, Interlogic Sp. z o.o. 

od 05.2012  Członek Rady Nadzorczej, INVESTEKO S.A. 

od 02.2013  Prezes Zarządu, Wspólnik, Kaszubska 13 Sp. z o.o.  

od 10.2012   Członek Rady Nadzorczej, Smartzilla Sp. z o.o. 

 



e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa 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: 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. 

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: 

W okresie od 09.2011 r. do 10.2012 r. Pan Aleksander Karkos był Wspólnikiem w spółce Ramako R. 

Płaziak Spółka Jawna, która została zlikwidowana z uwagi na zmiany planów biznesowych jej 

współwłaścicieli. Nie wystąpiła upadłość ani zarząd komisaryczny. Spółka została wykreślona z KRS w 

dniu 15.10.2012 r. 

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

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

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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


