ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB NADZORUJĄCYCH EMITENTA
1. TOMASZ ŻOŁĄDŹ
imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Tomasz Żołądź – członek RN KUPIEC SA, kadencja trzyletnia
opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
od 1990 roku prowadzę działalnośd gospodarczą
od 1996 prowadzę sied sklepów TIM KOMINKI
od 2004 roku udziałowiec innych podmiotów wprowadzających lub produkujących niszowe
materiały i usługi m.in. izolacje VARMSEN, SENSEC systemy profesjonalnego przechowywania wina
www.dlawina.pl , spółki wydającej kwartalnik KOMINEK i portal branżowy www.kominek.org.pl ,
członek Chrzanowskiej Izby Gospodarczej , Stowarzyszenia KOMINKI POLSKIE, partner projektu
KROK NAPRZÓD WSPiM w Chrzanowie
wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne
znaczenie dla emitenta,
nie dotyczy
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,
Steinberg Sp z o.o. Dyrektor finansowy
TIM KOMINKI Sp z o.o. Prezes zarządu
Fondis Polska Sp z o.o. Prezes zarządu
ILVEST Sp z o.o. Prezes zarządu + udziałowiec ( 80 % )
Spólka ILVEST jest właścicielem udziałów w TIM KOMINKI Sp z o.o. ( 100 % ) , Fondis Polska Sp z o.o.
( 100 % ), Steinberg Sp z o.o. ( 80 % )
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 dotyczy - brak wyroków i brak zakazów

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 – brak upadłości i zarządu komisarycznego
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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 jestem w zarządzie ani nie jestem właścicielem konkurencyjnego podmiotu
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
nie figuruję

2. ARTUR STAŚKO
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Artur Staśko – członek Rady Nadzorczej, kadencja trzyletnia
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
21 lat doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w Polsce oraz za granicą,
głównie w zakresie eksportu, o skali od kilku do kilkunastu milionów złotych. Wieloletnie
doświadczenie we współpracy z amerykaoskimi i europejskimi sieciami sklepów.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma
istotne znaczenie dla emitenta,
nie dotyczy
d) 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,
Kupiec S.A. – członek Rady Nadzorczej
e) 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 dotyczy

f) 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
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
nie dotyczy

3. PIOTR WRÓBLEWSKI
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Piotr Wróblewski, przewodniczący Rady Nadzorczej KUPIEC S.A. – kadencja trzyletnia
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Od 1990 współwłaściciel i właściciel kilku przedsięwzięd o charakterze handlowym
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma
istotne znaczenie dla emitenta,
nie dotyczy
d) 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,
Kupiec S.A. akcjonariusz - nadal, Przewodniczący Rady Nadzorczej - nadal
e) 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 dotyczy

f) 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
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
nie dotyczy

4. JAN LESZKIEWICZ
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Jan Leszkiewicz – członek Rady Nadzorczej, kadencja trzyletnia
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Od 1987 roku praca w służbach podległych MSW. Od 2006 roku prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie windykacji wierzytelności gospodarczych . Od 2013 roku udziałowiec oraz
Prezes Zarządu spółki Denarium zajmująca się restrukturyzacją zobowiązao.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma
istotne znaczenie dla emitenta,
Udziałowiec oraz Prezes Zarządu w Spółce Windykacja PL Sp. z o.o. współpracującej z BVT
S.A. w zakresie windykacji listownej i terenowej.
d) 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,

Windykacja PL Sp. z o.o. - 30 % udziałów – nadal, Prezes Zarządu
Denarium Sp. z o.o. – Prezez Zarządu oraz udziałowiec - 50 %
Kupiec S.A. – Członek Rady Nadzorczej
e) 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 dotyczy
f) 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
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
nie dotyczy

5. ZYGMUNT TABISZ
a)

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Zygmunt Tabisz – Członek Rady Nadzorczej „KUPIEC” S.A – kadencja trzyletnia
b)

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Od 01 października 1993 r. prowadzę na własny rachunek kancelarię doradztwa podatkowego.
W październiku 1997 r. uzyskany wpis na listę Doradców podatkowych. W prowadzonej
obecnie kancelarii zatrudniam 15 osób.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma
istotne znaczenie dla emitenta,
d) 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,
Jestem wspólnikiem w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Tabisz, Ferensztajn, Węgrzyn, Jarosz,
Kędzior , Płaneta Spółka Partnerska – Prezes Zarządu Spółki
e) 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 dotyczy
f) 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
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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 prowadzę działalności konkurencyjnej oraz nie jestem wspólnikiem spółki konkurencyjnej w
stosunku do emitenta. Nie jestem również członkiem organu jakiejkolwiek spółki konkurencyjnej
osoby prawnej.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Nie dotyczy

