
Sebastien Guyon – Prezes Zarządu, kadencja jeden rok 

 

Stanowisko i pełnione funkcje 

Sebastien Guyon jest także Prezesem Zarządu Poland Services Cold Store Sp. z o.o., będącej spółką 

zależną Emitenta, pełni również funkcję Kierownika ds. Sprzedaży zagranicznej Iberdigest S.L., 

będącego większościowym akcjonariuszem Emitenta a jednocześnie partnerem biznesowym Spółki w 

Afryce. 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Sebastien Guyon posiada unikalne i sprawdzone kwalifikacje menedżerskie, w tym międzynarodowe, 

zwłaszcza w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. 

Doświadczenie zawodowe: 

2016 – obecnie Prezes Zarządu Poland Services Cold Store Sp. z o.o. 

Wrzesień 2011 r. – Kierownik ds. Sprzedaży zagranicznej Iberdigest S.L. oraz Prezes Dyrektor 

Generalny Polska Meat S.A.; 

Wrzesień 2002 r. – Kierownik ds. Sprzedaży zagranicznej Iberdigest S.L.; 

Czerwiec 2000 r. – Kierownik ds. sprzedaży Meatandfood SAS; 

Styczeń 1998 r. – Asystent ds. Handlu zagranicznego w Jestin / Morlaix; 

1993-1998 – piłkarz zawodowy w Saint Brieuc (Francja) oraz Waregem (Belgia); 

 

Sebastien Guyon pełni funkcję Kierownika ds. Sprzedaży zagranicznej Iberdigest S.L., będącego 

większościowym akcjonariuszem Emitenta a jednocześnie partnerem biznesowym Spółki w Afryce. 

Sebastien Guyon jest także Prezesem Zarządu Poland Services Cold Store Sp. z o.o., będącej spółka 

zależną Polska Meat S.A. 

 

Sebastien Guyon jest wspólnikiem Iberdigest S.L., posiadającym 18,46% kapitału zakładowego 

wspomnianej spółki. 

Sebastien Guyon pełni także funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, a także funkcję Prezesa Poland 

Services Cold Store Sp. z o.o. 

 

Sebastien Guyon w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwa 

oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządczych lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Sebastien Guyon w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organu zarządzającego/ 

nadzorczego w żadnym podmiocie prawa handlowego, który zostałby postawiony w stan upadłości, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

 



Sebastien Guyon nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta jak również nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej. 

 

Sebastien Guyon nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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


