
Imię i nazwisko Adam Goliński 

Główne zadania wykonywane poza 
przedsiębiorstwem emitenta 

ADWOKAT 

Opis zdobytego wykształcenia i doświadczenia 
zawodowego, w tym w zarządzaniu, 
dodatkowych kwalifikacji 

Wykształcenie: Wyższe – Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
Kwalifikacje: 
 

Aplikacja adwokacka; Okręgowa Rada 
Adwokacka w Zielonej Górze 
 
Języki obce:  
Język niemiecki - stopień zaawansowany 
Język angielski - stopień zaawansowany 
 

Prawo jazdy:  

kat. A, A1, A2, AN, B, B1, T 
 
Doświadczenie zawodowe:  
Adwokat od 2004r. 
 

Właściciel Kancelarii Adwokackiej Adam Goliński 
od 2004r. 
 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i 
osobowych, w których był Pan/ była Pani 
członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem w ciągu ostatnich pięciu lat 

- proszę o wskazanie, czy wciąż jest Pan/i 
wspólnikiem/członkiem organu w danym 
podmiocie 

ZKŻ SSA w ZG (aktualnie już nie) 

GOLIŃSKI INVESTMENTS SP. Z O. O. 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
USŁUGOWO-HANDLOWE "INTER-CASTOR" 

ONE SPORT Sp. Z O.O. z siedzibą W Toruniu 

CLAIMS EXPERT SP. Z O. O. 

GENERATOR 24 SP. Z O. O. 

Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich 
przypadków upadłości, zarządu 
komisarycznego, likwidacji lub przejęcia 
zarządu spółek, w których był Pan/ była Pani 
członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem w ciągu ostatnich pięciu lat 

NIE DOTYCZY 

 

  



Imię i nazwisko Bartosz Klinowski 

Główne zadania wykonywane poza 
przedsiębiorstwem emitenta 

Executive Dyrektor i Członek Zarządów 

Opis zdobytego wykształcenia i doświadczenia 
zawodowego, w tym w zarządzaniu, 
dodatkowych kwalifikacji 

Wykształcenie: 

 Politechnika Wrocławska, Wydział 
Elektryczny, Kierunek Automatyka i 
Robotyka. 

 Politechnika Poznańska , Wydział 
Informatyki , Kierunek Systemy Baz 
Danych  

 Akademia Leona Koźmińskiego , 
Executive MBA         

 Harvard Buisness ICAN Institute, 
Program Managment         

  
 

Doświadczenie zawodowe: 

SECO/WARWICK S.A. 
 Automatyk/Programista Seco/Warwick 

2003-2008 
 Zastępca Dyrektora Zakładu -

Automatyki Seco/Warwick 2008-2010 
 Wice Prezes 

Zarządu/DyrektorOperacyjny 

Elterma/Seco/Warwick Thermal 2011-
2012 

 Rada Dyrektorów SWRus 2013 - nadal 
 Prezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający 

Seco/Warwick Europe sp. z o.o.    
2013-2016 

 Członek Zarządu Dyrektor Zarządzający 
(Europe) Seco/Warwick S.A. od 2017 – 
nadal 

 Członek Zarządu Advanced Graphene 
Products sp. z o. o. 2012-2015 

 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i 
osobowych, w których był Pan/ była Pani 

członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem w ciągu ostatnich pięciu lat 

- proszę o wskazanie, czy wciąż jest Pan/i 
wspólnikiem/członkiem organu w danym 
podmiocie 

 Rada Dyrektorów SWRus 2013 - nadal 
 Członek Zarządu Dyrektor Zarządzający 

(Europe) Seco/Warwick S.A. od 2017 – 
nadal 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich 
przypadków upadłości, zarządu 
komisarycznego, likwidacji lub przejęcia 
zarządu spółek, w których był Pan/ była Pani 

członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem w ciągu ostatnich pięciu lat 

NIE DOTYCZY 

 

  



Imię i nazwisko  Katarzyna Tomaszewska Kowalska 

Główne zadania wykonywane poza 
przedsiębiorstwem emitenta 

Zarządzanie Spółką Seco/Warwick Services 

Opis zdobytego wykształcenia i 
doświadczenia zawodowego, w tym w 
zarządzaniu, dodatkowych kwalifikacji 

Wykształcenie:  
 Wykształcenie wyższe, tytuł inżyniera, 

Zachodniopomorski Uniwersytet 

Techniczny.  

 Ukończenie studiów w zakresie Logistyki 

w Szkole Głównej Handlowej w roku 2000.  

 Uzyskanie dyplomu MBA Poznańskiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego i 

Uniwersytetu Stanowego Georgia w 2005 

r.  

 Ukończenie programu menedżerskiego w 

ICAN Institute oraz Harvard Business 

Publishing w 2012 r. 

 
 
Kwalifikacje:  

 Doświadczenie na stanowisku dyrektora 

kontrolingu i logistyki.  

 Odpowiedzialność za globalny łańcuch 

dostaw Grupie SECO/WARWICK jako 

Dyrektor Zakupów Grupy.  

 Od września 2018 Dyrektor Zarządzający 

Seco/Warwick Services. 

 
 
Doświadczenie zawodowe: 
od 2018 Seco/Warwick Services sp. z o.o. - 

dyrektor zarządzający, członek 

zarządu 

2017-

2018 

Seco/Warwick - dyrektor ds. 

rozwoju biznesu 

20132017 Grupa Seco - dyrektor zakupów 

grupy 

2013-

2017 

Advanced Graphene Products S.A. - 

dyrektor organizacji 

2013 Seco/Warwick Europe S.A. - 

członek rady nadzorczej 
 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i 
osobowych, w których był Pan/ była Pani 
członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem w ciągu ostatnich pięciu lat 

- proszę o wskazanie, czy wciąż jest Pan/i 
wspólnikiem/członkiem organu w danym 
podmiocie 

Seco/Warwick S. A. 

Seco/Warwick Services Sp. z o. o – obecnie członek 
Zarządu 

Advanced Graphene Products S.A. 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich 

przypadków upadłości, zarządu 
komisarycznego, likwidacji lub przejęcia 
zarządu spółek, w których był Pan/ była Pani 
członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem w ciągu ostatnich pięciu lat 

NIE DOTYCZY  

  



Imię i nazwisko Piotr Zawistowski 

Główne zadania wykonywane poza 
przedsiębiorstwem emitenta 

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 

Opis zdobytego wykształcenia i doświadczenia 
zawodowego, w tym w zarządzaniu, 
dodatkowych kwalifikacji 

Wykształcenie:  
 

 Politechnika Częstochowska – magister, 
Inżynieria Materiałowa 

 

 Akademia Leona Koźmińskiego MBA 
Executive 

 
 Massachusetts Institute of Technology - 

Sloan School of Management – 
Executive Program in General 
Management 

 

 
Doświadczenie zawodowe:  
 

 SECO/VACUUM Dyrektor Zarządzający 
od 2017 

 
 SECO/WARWICK Corp. 

 
Dyrektor Operacyjny, Zarządzanie 
produktami i sprzedaż (2014-2017) 

 

Menedżer Produktów Globalnych - 
Nawęglanie próżniowe i oleje 
próżniowe, Piece hartownicze (2013-

2014) 
 

Dyrektor – Dział pieców do nawęglania 
próżniowego (2009-2012) 

 

 Grupa SECO/WARWICK 
Kierownik Serwisu - Zespół Pieców 
Topiących 2005 – 2008 

 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i 
osobowych, w których był Pan/ była Pani 
członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem w ciągu ostatnich pięciu lat 

- proszę o wskazanie, czy wciąż jest Pan/i 

wspólnikiem/członkiem organu w danym 
podmiocie 

ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. –
akcjonariusz większościowy 

 

KALINOWE POLA SP. Z O. O. – członek zarządu 

Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich 

przypadków upadłości, zarządu 
komisarycznego, likwidacji lub przejęcia 
zarządu spółek, w których był Pan/ była Pani 
członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem w ciągu ostatnich pięciu lat 

NIE DOTYCZY 

 

 

  



Imię i nazwisko Joanna Zyguła 

Główne zadania wykonywane poza 
przedsiębiorstwem emitenta 

Dyrektor Finansowy; Członek Zarządów 

Opis zdobytego wykształcenia i doświadczenia 
zawodowego, w tym w zarządzaniu, 
dodatkowych kwalifikacji 

Wykształcenie:  

 Wykształcenie Wyższe. Uniwersytet 
Szczeciński.  

 Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu, 
studia podyplomowe.  

 Pogram rozwojowy kadry managerskiej 
ICAN Institute. 

 
Kwalifikacje:  

 Dyrektor finansowy;  
 Członek zarządu spółki Seco/Warwick 

Europe sp.z o.o.,  
 Prokurent spółki Seco/Warwick Services 

sp.z o.o. 

 
Doświadczenie zawodowe: 
 

2011-2016 Seco/Warwick Europe sp. z o.o. – dyrektor 

finansowy; członek zarządu 

2011-2019 Firma Zyguła sp. z o.o. – członek rady 

nadzorczej 

2015-2019 Seco/Warwick Services sp. z o.o. – 

prokurent 

2017-2019 Seco/Warwick S.A. – zastępca dyrektora 

finansowego, prokurent 

od 10.2019 Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. – 

członek zarządu 

od 10.2019 Firma Zyguła sp. z o.o. – członek zarządu 

od 01.2020 Limosa Investments sp. z o.o. – wspólnik i 

prezes zarządu 

od 07.2020 Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe 

Skioldpasz sp. z o.o. – wspólnik 

od 02.2021 Zakład Zyguła sp. j. – wspólnik 

od 03.2021 Komand2hold sp. z o.o. – wspólnik, 

członek Zarządu 

od 04.2021 Limosa Investments spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. – 

komplementariusz 

 
 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych i 
osobowych, w których był Pan/ była Pani 
członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem w ciągu ostatnich pięciu lat 

- proszę o wskazanie, czy wciąż jest Pan/i 
wspólnikiem/członkiem organu w danym 
podmiocie 

 

Od 2011 Firma Zyguła sp. z o.o. – członek rady 

nadzorczej 

2015-2019 Seco/Warwick Services sp. z o.o. – 

prokurent 

2017-2019 Seco/Warwick S.A. – zastępca dyrektora 

finansowego, prokurent 

od 10.2019 Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. – 

członek zarządu 

od 10.2019 Firma Zyguła sp. z o.o. – członek zarządu 

od 01.2020 Limosa Investments sp. z o.o. – wspólnik i 

prezes zarządu 

od 07.2020 Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe 

Skioldpasz sp. z o.o. – wspólnik 

od 02.2021 Zakład Zyguła sp. j. – wspólnik 

od 03.2021 Komand2hold sp. z o.o. – wspólnik, 

członek Zarządu 

od 04.2021 Limosa Investments spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. – 

komplementariusz 

Od 2021 Członek Rady Nadzorczej Advanced 
Graphene Products S.A. 

Od 2022 KOH V sp. z o. o. wspólnik, członek 

zarządu 

Od 2022 KOH VI sp. z o. o. wspólnik, członek 

organu reprezentacji 

 



Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich 

przypadków upadłości, zarządu 
komisarycznego, likwidacji lub przejęcia 
zarządu spółek, w których był Pan/ była Pani 
członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem w ciągu ostatnich pięciu lat 

NIE DOTYCZY 

 


