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1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie:  

2015-2016 Massachusetts Institute of Technology - Sloan School of Management – Executive Program 

in General Management 

2009-2011 Akademia Leona Koźmińskiego MBA Executive 

2000-2005 Politechnika Częstochowska – magister, Inżynieria Materiałowa 

Doświadczenie zawodowe:  

od 2017 SECO/VACUUM Dyrektor Zarządzający  

2014-2017 SECO/WARWICK Corp. Dyrektor Operacyjny, Zarządzanie produktami i sprzedaż  

2013-2014 SECO/WARWICK Corp. Menedżer Produktów Globalnych - Nawęglanie próżniowe i oleje 

próżniowe, Piece hartownicze  

2009-2012 SECO/WARWICK Corp. Dyrektor – Dział pieców do nawęglania próżniowego 

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

 

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Według oświadczenia Pan Piotr Zawistowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma 

istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

3. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

3 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 

ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. – akcjonariusz większościowy (nadal) 

KALINOWE POLA SP. Z O. O. – członek zarządu (nadal) 

 

4. Informacje na temat czy w okresie ostatnich 5 lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
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przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich 5 lat osoba ta otrzymała 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego 

Według oświadczenia Pan Piotr Zawistowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani przestępstwa określone 

w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie 

ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 

Według oświadczenia Pan Piotr Zawistowski w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, 

zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

6. Informacja, 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 

Według oświadczenia Pan Piotr Zawistowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani 

osobowej ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

7. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

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

Według oświadczenia Pan Piotr Zawistowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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


