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Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej 

 

Imię i nazwisko: Radosław Lewandowski  

Nazwa spółki akcyjnej: BIOMAX S.A. 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta:  

- Nie prowadzę działalności mającej istotne znaczenie dla BIOMAX S.A.  

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:  

- Brak. 

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:  

- Brak. 

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:  

- Brak. 

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:  

- Nie prowadzę.  

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. 

 



Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, w 1999 r. ukończony Wydział Zarządzania, na kierunku Finanse 

i Bankowość. 

W latach 1999 – 2016 praca w Banku Zachodnim S.A., a po fuzji w Banku Zachodni WBK S.A. 

 Pełnione min. funkcje: Inspektor ds. ekonomicznych, Inspektor w Wydziale Kredytów, Doradca 

Biznesowy, Doradca Firmowy, Koordynator Sprzedaży, Starszy Doradca Firmowy w Makroregionalny 

Zespole MSP, Dyrektor Oddziałów typu M i C (w Wejherowie, Pruszczu Gdańskim, Elblągu).   

 

 


