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

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 
 
Zygmunt Łada,  Przewodniczący Rady Nadzorczej, 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 Zygmunt Łada jest absolwentem Uniwersytet Warszawski – Wydział Chemii 

Doświadczenie zawodowe: 
 Nauczyciel Akademicki w Akademii Medycznej w Warszawie 1973 – 1979 
 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego TIMEX S.A. handel zagraniczny (przedstawiciel 

szeregu firm zachodnich) 1979 – 1990 
 W 1990 rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej pod firmą Biuro 

Przedstawicielskie Techem, przekształconą w 1995 w BP Techem SA, gdzie pełni 
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

 Fisher Rosemount Polska – automatyka przemysłowa – Prezes Zarządu – 1992 – 1994 
 SP Opony a później Dunlop Opony Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – 1994 – 2000 
 Kleen-tex Polska Sp. z o.o. – produkcja i sprzedaż mat – członek Rady Nadzorczej w 

latach – 1997 – 2008 
 Telesto Sp. z o.o. – polska firma innowacyjna zajmująca się mgłą wodną m.in. do 

gaszenia pożarów, odpylania i dekontaminacji – od 2000 do dziś 
 
 
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 
 

Pan Zygmunt Łada pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Telesto Sp. z o.o – akcjonariusza 
Emitenta oraz Członka Rady Nadzorczej BP Techem SA – akcjonariusza Emitenta. 

 
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. 
 
Zygmunt Łada jest członkiem organów zarządzających/nadzorczych/wspólnikiem w 
następujących spółkach prawa handlowego: 
 
Aktualnie:  
Prezes Zarządu i udziałowiec Telesto Sp. z o.o. 
Członek Rady Nadzorczej oraz akcjonariusz BP TECHEM SA 
Członek Rady Nadzorczej C.C. JENSEN POLSKA SP. Z O.O.  
Członek Rady Nadzorczej i akcjonariusz GRUPA-T SA 
Udziałowiec Teco-Park Sp. z o.o. 
Udziałowiec Group - T Investments (Cyprus) Limited  
Udziałowiec ARMIDA-TRADE SP. Z O.O.  

 
 

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 

http://www.techem.com.pl/
http://www.kleen-tex.com/
http://www.telesto.pl/
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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. 


