
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: 

Jan Bronisław Lupa 

Członek Rady Nadzorczej 

Kadencja upływa z dniem 16 lipca 2023r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

WYKSZTAŁCENIE                                

                                      1973  Technikum Budowlane Wrocław 

                                      1983  MAJSTER SCHULE (Niemcy) 

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ 

1981 -  2001                   Niemcy – prywatna działalność gospodarcza, w sektorze budownictwa  

1989  -                             Polska – własna działalność gospodarcza sektor M,Ś,P 

                                         Gospodarstwo Rolne Ogorzelec 

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA 

Od: 

2020 -                                 Członek Rady Społecznej KOWR Dolny Śląsk           

2020 -                                 Członek Polskiego Związku  Zawodowego Rolnictwa WYZWOLENIE 

2016 -                                 Ekspert w Sektorze Rolnictwa Energetycznego 

2014 -                                 Ekspert gospodarczy  firm Sektora M, Ś, P.    

  

OPIS WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI 

a) przygotowywanie ekspertyz, opinii, analiz do 
      przedsięwzięć inwestycyjnych z obszaru rolnictwa: 

      - Odnawialnych Źródeł Energii,  

      - Przetwórstwa roślin włóknistych 



 b)  zarządzanie i koordynowanie projektami inwestycyjnymi 

NABYTA WIEDZA 

- zarządzanie przedsiębiorstwem 

- problematyka związków zawodowych w procesie  prywatyzacji 

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'' 

 

 


