Rada Nadzorcza Calesco S.A. – życiorys zawodowy Pana Macieja Gryczki
Życiorys Zawodowy:
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Maciej Gryczka – Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa najpóźniej z dniem odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok
obrotowy 2022. Pan Maciej Gryczka oprócz członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta nie pełni
żadnych funkcji w spółce Calesco S.A.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie – kierunek nawigacja. Doświadczenie biznesowe sięga
początku lat dziewięćdziesiątych. Najważniejsza aktywność gospodarcza:
1. W latach 1990-1993 - wspólnik spółki cywilnej Virex - produkcja chemiczna.
2. Od 1993 do dnia dzisiejszego- wspólnik i prezes zarządu spółki Intergas sp. z o.o.- handel gazem
LPG , gdzie jednocześnie jest zatrudniony na umowę .
3. Od 2000 roku udziałowiec spółki z ograniczona odpowiedzialnością Calesco, a od roku 2009
Akcjonariusz Spółki Calesco S.A.
4. W roku 2005 roku członek rady nadzorczej Skolwin Tissue sp. z o.o.
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 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.
Pan Maciej Gryczka w okresie ostatnich trzech lat był i jest Prezesem zarządu spółki Intergas
sp. z o.o. i jednocześnie akcjonariuszem spółki Calesco S.A.
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 DOTYCZY
g) Informacje, 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:

Pan Maciej Gryczka nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej,
ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej.
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
NIE FIGURUJE
Informacja o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi nie
mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Calesco S.A.
Maciej Gryczka jest akcjonariuszem Calesco S.A. ,który dysponuje ponad 5% ogólnej
liczby głosów na WZ spółki Calesco S.A.
Dodatkowo
Maciej Gryczka prywatnie jest mężem członka Zarządu spółki Calesco S.A.
Podstawa Prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect” oraz § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

