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Współzałożycielka oraz Prezes Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu 

Sp. z o.o. ‑ jednostki akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji działającej w 

obszarze certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych i 

notyfikowanej ‑ figurującej na liście Komisji Europejskiej. 

Kierownik Zakładu Betonu Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Nadzory 

naukowo‑badawcze projektów takich jak budowa Mostu Siekierkowskiego w Warszawie; 

zagłębienie Wisłostrady ‑ tunel drogowy; budowa stacji metra i inne. 

Członek Komisji ds. Normalizacji Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego 

Polski Komitet Normalizacji Członek Komitetów Technicznych ds.: Systemu Zarządzania 

Projektowania i wykonawstwa konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych 

Konstrukcji murowanych Betonu Kominów 

Działalność edukacyjna  
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"Nowoczesne modele zarządzania producenta betonu" ‑ współautor Konferencja 
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Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie wykonuje takiej działalności. 

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 wystąpiły. 

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. 

Informacje, 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 prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 

oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. 



 
 

Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Rejestrze Sądowym: 

 

wg jego najlepszej wiedzy nie figuruje. 

 

 

Podstawa Prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect” oraz § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

 


