
 

Imre Pukhely: 
 
• Członek Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.   

• Urodzony w 1966 roku;   

• Absolwent Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii, Studium ekonomii;   

• Swoją karierę rozpoczynał w Private Banking at Swiss Bank Corporation w Zurichu;   

• Następnie związany zawodowo z Credit Suisse w Zurichu oraz Royal Bank of Scotland   

• Dyrektor w Asset Management Granite Group AG w Zurich;    

• Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

• Nie jest ani w okresie 5 lat poprzedzających nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych, 

to jest przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego,  art. 587 

oraz art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych  oraz nie orzeczono o pozbawieniu prawa 

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady 

nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 

lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze;  

• Nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec 

Spółki;  

• Nie jest ani nie został w przeszłości wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

• W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które 

w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających lub nadzorczych w tych podmiotach postawione 

zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających 

środków na przeprowadzenie upadłości;  

• W okresie ostatnich pięciu lat organy ustawowe lub regulacyjne nie wnosiły oficjalnych oskarżeń 

publicznych ani nie nałożyły sankcji, z których wynikałby zakaz prawa pełnienia funkcji lub 

zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika   w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych 

jednostkach.  


