
Natalia Gołębiowska 
 

Członek Rady Nadzorczej powołany na nową trzyletnią kadencję od 23 czerwca 2020 r.  

do 23 czerwca 2023 r. 

 

Pani Natalia Gołębiowska jest absolwentką Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk 

Humanistycznych i Społecznych, obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych  

na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Odbyła liczne szkolenia 

dotyczące przepisów prawa związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych. 

Posiada pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich  

i funkcjonowania rynku kapitałowego. Specjalizuje się w prawie spółek i corporate 

governance. 

 

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pani Natalia Gołębiowska nie wykonuje innej 

działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej 

konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 

członek organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisana 

do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 

 

Radosław Graboś 
 

Członek Rady Nadzorczej powołany na nową trzyletnią kadencję od 23 czerwca 2020 r.  

do 23 czerwca 2023 r. 

 

Pan Radosław Graboś jest doradcą podatkowym, absolwentem Prawa na Uniwersytecie 

Rzeszowskim, Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz 

abiturientem Europejskiej Akademii Dyplomacji, jak również uczestnikiem studiów 

podyplomowych LLM in Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego. Swoje 

doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach audytorskich, z tzw. „wielkiej 

czwórki”, krajowych firmach konsultingowych oraz renomowanych kancelariach prawnych. 

Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych - krajowych,  

jak i międzynarodowych grup kapitałowych, w szczególności w zakresie podatków 

dochodowych oraz podatku VAT. 

 

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Radosław Graboś nie wykonuje innej działalności 

poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak 

również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu 

jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru 

Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 



Michał Nyznar 
 

Członek Rady Nadzorczej powołany na nową trzyletnią kadencję od 23 czerwca 2020 r.  

do 23 czerwca 2023 r. 

 

Pan Michał Nyznar posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia magisterskie,  

a następnie podyplomowe studia menedżerskie specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem 

na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył ponadto 

podyplomowe studia z zakresu energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Wielokrotnie uczestniczył w szkoleniach i konferencjach dotyczących tematyki  

korporacyjnej, w tym m.in. dotyczących obowiązków informacyjnych, narzędzi komunikacji 

oraz zarządzania procesami. W latach 2008 – 2018 związany ze spółką CHEMOSERVIS-

DWORY S.A. gdzie przeszedł szereg stanowisk, odpowiadając m.in. za relacje inwestorskie.  

W latach 2018 – 2019 związany z firmą BIOERG S.A. Od 2019 roku zasiada w Radzie 

Nadzorczej w CHEMOSERVIS-DWORY S.A. (w upadłości).  Obecnie związany zawodowo  

z firmą ELEKTROBUDOWA S.A. (w upadłości).  

 

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Michał Nyznar nie wykonuje innej działalności 

poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak 

również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu 

jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru 

Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 

 

Krzysztof Moszkiewicz 
 

Członek Rady Nadzorczej powołany na nową trzyletnią kadencję od 23 czerwca 2020 r.  

do 23 czerwca 2023 r. 

 

Pan Krzysztof Moszkiewicz ukończył Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. 

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie oraz obsłudze spółek rynku kapitałowego. 

Członek Rad Nadzorczych jak i Członek Zarządu kilku spółek prawa handlowego. 

 

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Krzysztof Moszkiewicz nie wykonuje innej 

działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej 

konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 

członek organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany 

do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 

 



Michał Tymczyszyn 
 

Członek Rady Nadzorczej powołany na nową trzyletnią kadencję od 23 czerwca 2020 r.  

do 23 czerwca 2023 r. 

 

Pan Michał Tymczyszyn jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie rynku kapitałowego. Doradca i członek wielu  

Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego. 

 

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Pan Michał Tymczyszyn nie wykonuje innej 

działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej 

konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 

członek organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany 

do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 


