
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: 

Janusz Skopowski 

Członek Rady Nadzorczej 

Kadencja upływa z dniem 16 lipca 2023r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

          Janusz Andrzej Skopowski swą działalność biznesową rozpoczął od wprowadzenia na   
          rynek Polski indonezyjskiej grupy przemysłowej POLYSINDO - TEXMACO . 
          Jako przedstawiciel Koncernu TEXMACO był autorem porozumienia 
          trójstronnego ze wszystkimi Związkami Zawodowymi Zakładów Przemysłu      
          Włókienniczego  ELANA SA. ,które stanowiło podstawę prywatyzacji tego olbrzymiego     
          toruńskiego przedsiębiorstwa.  
          Z wykształcenia jest inżynierem pożarnictwa o specjalizacji -profilaktyka pożarowa w       
          przemyśle.  
          Ekspert kryminalistyki z dziedziny ustalania przyczyn pożarów - posiada uprawnienia    
          wydane przez Komendę Główną Policji. 
          Członek Założyciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Województwa     
          Kujawsko-Pomorskiego.  
          Ponadto , jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ,gdzie ukończył    
          studia  podyplomowe na wydziale Zarządzania ze specjalnością Strategia Rozwoju     
          Przedsiębiorstw . 
          Posiada wieloletnie doświadczenie na rynkach kapitałowych. 
          Od 2014 roku współpracuje z International Foreign Exchange w Londynie, którą       
          wprowadził na polski rynek. 
          Od lat jest członkiem Polskiego Klubu Biznesu, organizacji        
          zrzeszającej autorytety biznesowe i naukowe w Polsce. 
          Wspiera działalność charytatywną.  
          Pomagają między innymi: Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji    
          Narządów Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacji Medycznej Pro  
          Seniore Polskich Lekarzy, którzy zginęli i zostali zamordowani w czasie  
          II wojny światowej.  
          Osobiście udzielił pomocy finansowej na zaplecze diagnostyczne do wczesnego     
          wykrywania nowotworów  u dzieci.  
          Jest fundatorem krzyża franciszkańskiego dla kościoła garnizonowego św. Agnieszki w    
          Krakowie.  
          Wspiera Towarzystwo Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom oraz   
          Specjalny Ośrodek Wychowawczo-Szkoleniowy dla Dzieci Niewidomych Luizy   
          Braille w Bydgoszczy. 

         Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy        

        działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 „Nie dotyczy” 



3. 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: 

Akcjonariusz Spółki Boruta Zachem S.A. 

Akcjonariusz Spółki 01Cyberaton S.A. 

Akcjonariusz Spółki APOPHIS S.A. 

4. 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'' 

5. 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” 

6. 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'' 

7. 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'' 

 

 


