
 
Życiorys zawodowy Pana Andrzeja Kociubińskiego 
 
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
imię i nazwisko: Andrzej Kociubiński 
zajmowane stanowisko: Członek Zarządu 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
termin upływu kadencji: kadencja 13.11.2024 r. 
 
2.  opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
WYKSZTAŁCENIE: 
 

• Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji - Studia Podyplomowe 

• Uniwersytet Łódzki - Wydział Ekonomiczny - Studia Podyplomowe 
• Politechnika Łódzka - Studia Magisterskie na Wydziale Mechanicznym 

 
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE: 
 

• Columbia University w USA "Graduate School of Business “Executive Development Pro-
gram” 

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 
 
2009 r. – obecnie: 

• NOBILE S.A. - Członek Zarządu, 
• NOMAD MANAGEMENT GMBH S.K.A. (50% akcji należy do Krajowego Funduszu 

Kapitałowego S.A.) - Dyrektor Projektu, 
• FAS Polska S.A. - Prezes Zarządu, 
• Cobra Europe sp. z o.o. - Doradca Zarządu, 

 
projekty zakończone : 

• SYENBI sp. z o.o. w Warszawie - Prezes Zarządu, 
• Recovery Solutions S.A. - autoryzowany doradca rynku NewConect - partner, członek 

rady nadzorczej, 
• Trade Bridge sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający, wprowadzanie polskich firm z grupy 

Impel S.A. do krajów MENA, 
• Ematech Offshore Produkts S.A. - Prezes Zarządu 
• Cronimet S.A. - doradztwo przy zakupie spółki Skotan Estry, 
• BSK Return S.A. - Członek Zarządu odpowiedzialny za grupę kapitałową, 
• Armada Development S.A. - Prezes Zarządu, 
• Vienna Capital Partners - współpraca przy projekcie zakupu spółek dla Mid Europa Part-

ners. 
 
Wrzesień 2005 r. – listopad 2009 r. – SILESIA CAPITAL FUND S.A. (wcześniej Górnośląski 
Fun-dusz Restrukturyzacyjny) – Prezes Zarządu 



Główne obszary działalności : 
• zbudowanie strategii funduszu, analiza portfela, sprzedaż przejęcia i akwizycje, nawiąza-

nie relacji z inwestorami branżowymi i kapitałowymi, 
• udział z poziomu właścicielskiego lub zarządu w kilkunastu postępowaniach upadłościo-

wych, 
• restrukturyzacja finansowa, 
• bezpośredni nadzór nad projektami, poprzez funkcje w Radach Nadzorczych i oddelego-

waniu do zarządów Spółek portfelowych Funduszu: Huty Buczek, Technologie Buczek 
S.A., Conbelts Bytom, Cerkolor, Fobdajm, 

• pierwsza w Polsce sprzedaż części rurowej Technologie Buczek S.A. bezpośrednio do 
naj-większego Rosyjskiego Koncernu Stalowo-Górniczego Severstal poprzez 
postępowanie upadłościowe, 

 

maj 2004 r. – luty 2006 r. – ZAKŁADY CHEMICZNE „WIZÓW” S.A. – Prezes Zarządu 
Główne obszary działalności : 

• zakup od Enterprise Investors w/w zakładów, 
• budowa Grupy Chemicznej na bazie Wizowa S.A. (Zakup Polleny Paczków), 
• relacje z centralami strategicznych partnerów handlowych: Henkel, Procter&Gambel, 

Uni-lever, 
 

1999 r. – 2004 r. - uczestnictwo w projektach związanych z zakupem i wdrożeniem trzech 
przedsiębiorstw państwowych Cefarm do struktur spółek giełdowych: 

1) styczeń 2004 r. – czerwiec 2004 r. – PGF CEFARM KRAKÓW S.A. – Prezes Zarządu 
2) kwiecień 2001 r. – grudzień 2002 r. – CEFARM WROCŁAW S.A. – Prezes Zarządu 
3) listopad 1999 r. – kwiecień 2001 r. – CEFARM ŚLĄSKI S.A. KATOWICE – Prezes Zarządu 
4) wrzesień 1994 r. – wrzesień 1999 r. – ICOPAL S.A. ZDUŃSKA WOLA – Prezes Zarządu, 

Dyrektor Generalny 
 

Główne obszary działalności: 
• przygotowanie firmy do debiutu na GPW w Warszawie – due dilligence, prospekt emi-

syjny, road show w kraju i za granicą (Londyn- Dresdner Kleinfort Benson), 
• wprowadzenie firmy jako pierwszej w ramach Programu Prywatyzacji Powszechnej na 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (wartość akcji wzrosła od momentu de-
biutu ze 120zł do wezwania - 300zł. Wartość transakcji ponad 300mln zł, przy wyniku 
netto za 1999 r. - 17mln zł), 

• relacje z GPW 

• budowa struktury holdingowej 
• znalezienie dla spółki inwestora strategicznego – Koncernu „Icopal Group”. 



3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

 

Pan Andrzej Kociubiński nie prowadzi działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie 
dla Emitenta. 
 

4. 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, 

  

Pan Andrzej Kociubiński jest członkiem organów zarządzających i nadzorczych: 
• Nobile S.A.: Członek Zarządu od grudnia 2018 r. 
• Nobile Sports sp. z .o.o.: Członek Rady Nadzorczej od października 2018 r. 
• NBL Sort sp. z o.o.: Członek Rady Nadzorczej od października 2018 r. 
• FAS Polska S.A.: Prezes Zarządu od lipca 2019 r. 
• Ematech Offshore Produkts S.A. w upadłości likwidacyjnej: Prezes Zarządu od 2014 r. 

 

Pan Andrzej Kociubiński był członkiem organów zarządzających i nadzorczych: 
• Syenbi sp. z.o.o.: Prezes Zarządu do września 2017 r. 
• ONICO S.A. Prezes Zarządu do listopada 2019 r.  
• ONICO GAS sp. z o.o. Prezes Zarządu do listopada 2019 r. 

 

Pan Andrzej Kociubiński był członkiem organów zarządzających i nadzorczych: 
•  Biuro Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.: wspólnik w latach 2010-2017 

 

5. 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 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kociubiński nie został skazany prawomocnym wyro-
kiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie 
o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kociubiński nie otrzymał sądowego zakazu działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 

6. 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 2014 r. złożyłem wniosek o upadłość układową w spółce Ematech Offshore Produkts S.A. a 
następnie przekształciłem go we wniosek o upadłość likwidacyjną. Biegły w opinii stwierdził, że 
wniosek został złożony w terminie. 
W 2018 r. w spółce NBL Sport sp. z.o.o. zarząd złożył wniosek o sanację (jestem członkiem rady 
nadzorczej oddelegowanym do nadzoru procesu sanacji. 



 

Poza wskazanymi powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd ko-
misaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Andrzej Kociubiński pełnił funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego. 
 

7. 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, 

 

Pan Andrzej Kociubiński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 

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

 

Pan Andrzej Kociubiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


