
Życiorys zawodowy osoby powołanej na członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2018 r.  
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, 
na jaką dana osoba została powołana: 
Andrzej Olaf Foremny 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
Kadencja upływa z dniem 4 grudnia 2023 r. 
 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kierunku budownictwo. Stypendysta 
Universitat Politècnica de València. Karierę zawodową rozpoczynał przy projektowaniu i wykonawstwie obiektów 
budowlanych kubaturowych, a także infrastrukturalnych. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W ostatnich latach zarządzał 
lub nadzorował kilka przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz farmaceutycznej i fotowoltaicznej. Przeprowadził 
z sukcesem jako kierownik kilka projektów wdrożeniowych w dziedzinie innowacyjnych technologii, 
finansowanych ze środków UE. 
 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla Emitenta: 
nie dotyczy 
 
4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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: 
od 12.2016 - nadal Apophis S.A., Prezes Zarządu, wspólnik 
od 11.2016 do 10.2018 Nordic Milan sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu 
od 03.2016 - nadal Słoneczne Podlasie sp. z o.o., Prezes Zarządu 
od 03.2016 - nadal Zielona Energia Białystok sp. z o.o., Prezes Zarządu 
od 02.2016 - nadal KIRI Biomass sp. z o.o., Członek Zarządu 
od 12.2015 do 03.2016 InterFarMed (pop. Black Pearl) S.A. , Członek Rady Nadzorczej 
od 07.2014 do 03.2016 01 Cyberaton S.A. , Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej 
od 04.2014 do 12.2016 Boruta-Zachem S.A. , Członek Rady Nadzorczej 
od 03.2014 do 2017 Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa, Wiceprezes Zarządu 
 
5) Informacja 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 dotyczy 
 
6) 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 
 
7) Informacja, 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 dotyczy 
 
8) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie dotyczy 
 



9) Stan posiadania akcji lub udziałów Emitenta oraz spółek powiązanych, dominujących, zależnych: 
Członek Rady Nadzorczej INTERFARMED posiada pakiet kontrolny. akcji Apophis S.A. z siedzibą w Warszawie, 
spółki dominującej w stosunku do Emitenta. 
Członek Rady Nadzorczej nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta. 
Członek Rady Nadzorczej nie posiada bezpośrednio akcji lub udziałów spółek zależnych 
Emitenta. 


