
Mariusz Koitka – Członek Rady Nadzorczej

 

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

 

Mariusz Koitka – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: (kadencja 5-letnia).

 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i informatyka, specjalność 
Przetwarzanie Danych i Rachunkowość, rok ukończenia 1991. Ponadto ukończył kurs dla doradców w zakresie 
publicznego obrotu papierami wartościowymi, kurs z wdrażania nowoczesnego systemu controllingu finansowego 
w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz kurs w ramach studium praktycznego wdrażania controllingu. Pan 
Mariusz ukończył również rozliczna szkolenia organizowane przez banki z zakresu oceny sytuacji finansowej 
przedsiębiorstw, rachunkowości oraz wycen. Przebieg kariery zawodowej:

 

2022 – obecnie  Bamos S.A – Prezes Zarządu.

2018 – obecnie genXone S.A. – Członek Organu Nadzoru.

2017 – 2019 – Blu Asset Management Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

2016 – 2020 – Opieka i Zaufanie S.A. – Członek Organu Nadzoru.

2015 – obecnie – Medcamp S.A. – Członek Organu Nadzoru.

2011 – STL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

2011 – Woodwaste Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu. 

2009 – obecnie – Blumerang Investors S.A. – Członek Organu Nadzoru

2009 – 2011 – Woodwaste Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy.

2007 – 2008 – AgroBiznes Sp. j. – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy.

2006 – 2007 – Deutsche Bank PBC S.A. – Doradca Klienta Korporacyjnego.

2004 – 2006 – BGŻ S.A. – Doradca Klienta Instytucjonalnego.

2002 – 2004 – Bank Zachodni WBK S.A. – Doradca Biznesowy.

1998 – 2000 – Zakłady Farmaceutyczne Biowet S.A. w Gorzowie Wlkp. – Doradca Prezesa Zarządu ds. 
Finansowych, Doradca ds. Finansów.

1997 – 1998 – Drukarnia Opakowań Jangraf S.A. w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Controllingu.

1997 – Oddział Wojewódzki BGŻ w Gorzowie Wlkp. – Zastępca Głównego Księgowego.

1992 – 1997 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i 
Informatyki.

 

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

 



Wskazana osoba nie prowadzi działalności wykonywanej poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była 
członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni 
funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem 

 

Od 2018 – obecnie genXone S.A. – Członek Organu Nadzoru.

Od 2017  do 2019 Blu Asset Management Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Od 2016  do 2020 Opieka i zaufanie S.A. – Członek Organu Nadzoru.

Od 2015 – obecnie Medcamp S.A. – Członek Organu Nadzoru.

Od 2009  do 2020  Blumerang Investors S.A. – Członek Organu Nadzoru.

 

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 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 pięciu lat osoba taka 
otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego,

 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego 
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 

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

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

 

g. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta 
oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Członek Rady Nadzorczej Genxone S.A. spółki zajmującej się szerokorozumianymi badaniami genetycznymi.

 

h. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


