ARKADIUSZ KOCEL - ŻYCIORYS
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji,
na jaką dana osoba została powołana,
ARKADIUSZ KOCEL – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ MR HAMBURGER S.A., TERMIN UPŁYWU KADENCJI: 28.06.2022 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
WYKSZTAŁCENIE:
•
•
•

1985 ROK MAGISTER INŻYNIER POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ GÓRNICZY
1993 ROK UKOŃCZONE STUDIUM W ZAKRESIE „PRZEDSIĘBIORSTWO W GOSPODARCE RYNKOWEJ”
AKADEMIA EKONOMICZNA W KATOWICACH
1994 ROK UKOŃCZONE STUDIUM DLA KIEROWNIC PRZEDSIĘBIORSTW AKADEMIE FUR FUHRUNGSKRAFTE
DER WIRSTCHAFT GMBH, BAD HARZBURG I AKADEMIA EKONOMICZNA

PRACA ZAWODOWA:
•
•
•
•
•
•
•

1.12.2016 SZEF DZIAŁU PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI STALPROFIL S.A. ODDZ.ZABRZE
1.02.2007 DYREKTOR ZAKUPÓW ZRUG ZABRZE S.A.
10.07.2006- 31.01 2007 WICEPREZES ZARZĄDU BUCZEK AUTOMOTIV SP .Z O.O. SOSNOWIEC
2.12.2004- 04.07 .2006 WICEPREZES ZARZĄDU PPUH CONSENSUS SP. Z O. O DĄBROWA GÓRNICZA
1.03 1991-2.12.204 Z-CA DYREKTORA ZAKUPÓW I LOGISTYKI HUTA KATOWICE S.A. DĄBROWA GÓRNICZA
1989 1991 ZAKŁAD PRZEROBU ZŁOMU METALI DĄBROWA GÓRNICZA
1985-1989 KWK CZERWONE ZAGŁĘBIE W SOSNOWCU

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 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,
MR HAMBURGER S.A. – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ (DO NADAL)
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,
NIE DOTYCZY
f) 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,
NIE DOTYCZY
g) 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 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

