
Życiorys zawodowy osób powołanych do Rady Nadzorczej BLACK PEARL S.A. 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 16 
LIPCA 2020 r. 

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta 

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Adam Strużyk 

Członek Rady Nadzorczej 

Kadencja upływa z dniem 16 lipca 2023r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

        
 WYKSZTAŁCENIE  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

2004  

dyplom dr inż. w zakresie inżynierii rolniczej  

1992 – 1997  

studia jednolite magisterskie na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej, ukończone dyplomem mgr inż. w 

zakresie techniki rolniczej  

Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Wolborzu  

1987 – 1992  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  
Wydział Inżynierii Produkcji, a po zmianie nazwy Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW w Warszawie, 

stanowisko adiunkta  

od 2005  

Prowadzenie badań funkcjonalnych maszyn rolniczych. Wykonywanie rysunków konstrukcyjnych, 

katalogowych oraz poglądowych, maszyn i części maszyn z wykorzystaniem programów komputerowych.  

Członek, a następnie Przewodniczący Komisji Promocji Wydziału.  

Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej, a po zmianie nazwy Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, 

stanowisko asystenta  

1997–2005  

Wykonywanie badań maszyn rolniczych na zgodność z obowiązującymi normami, pod względem 

bezpieczeństwa użytkowania. Opracowywanie instrukcji obsługi maszyn rolniczych.  

Katedra Maszyn Rolniczych SGGW, staż asystencki  

1997  

 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 „Nie dotyczy” 

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: 

nie dotyczy 



5. Informacja 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 dotyczy'' 

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: 

 „Nie dotyczy” 

7. 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: 

,,Nie dotyczy'' 

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Rejestrze Sądowym: 

,,Nie dotyczy'' 

 

 


