
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

 

Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Spółki, powołany na okres wspólnej nowej pięcioletniej 

kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za rok 2024. 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

 

Pan Maciej Jasiewicz posiada wykształcenie techniczne w dwóch profilach: mechanik kierowca 

pojazdów samochodowych oraz technik mechanizator rolnictwa. W okresie od 1990 r. do 

2004 r. zdobywał doświadczenie w dziedzinie handlu oraz marketingu oraz prowadził własną 

działalność gospodarczą. 

 

W okresie od 1990 do 1991 r. Pan Maciej Jasiewicz był pełnomocnikiem w Biurze Handlowym 

„Paulinex”, następnie od 1992 do 1996 r. prowadził własną działalność gospodarczą pod firmą 

„MAD-POL”. 

 

W okresie od 1999 do 2000 r. pracował w Biurze Marketingowym Andrzej Bednarczyk, 

następnie zaś w latach 2001-2004 był zatrudniony na stanowisku Specjalisty ds. Leasingu w 

Leszczyńskim Centrum Finansowo- Leasingowym. 

 

W 2001 roku Pan Maciej Jasiewicz rozpoczął również współpracę, w zakresie organizacji i 

dostawy zużytych opon z ABC Recykling z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, gdzie pogłębiał 

wiedzę i doświadczenie w branży recyklingu i odzysku opon. 

 

Od 2004 r. do 2005 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Reco-Trans sp. z o.o., a od 2005 

r. jest Prezesem Zarządu Spółki Recykl Organizacja Odzysku S.A. 

 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 

 

Nie prowadzi takiej działalności. 

 

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. 

 

Poza spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich trzech lat i aktualnie Pan Maciej 

Jasiewicz nie zasiadał w organach zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego. 

 

5. 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. 

 

Nie występują takie okoliczności. 

 

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 wystąpiły takie przypadki. 

 

7. Informację, 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 występują te okoliczności. 

 

8. Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

Nie figuruje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


