
 Członek Rady Nadzorczej Jujubee S.A. 

(1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Piotr Podhajski  – Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 11 maja 2022r. 

 

(2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Wykształcenie: wyższe 

2007 – wpis na listę radców prawnych / wykonywanie zawodu 

2003 - 2006 - Sąd Apelacyjny w Katowicach - Aplikacja Sądowa 

2001 - 2002 – Uniwersytet im. Roberta Schumana w Strasburgu (Université Robert Schuman de Strasbourg), 
Wydział Prawa, Nauk Politycznych i Zarządzania  

1997 - 2002 - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa, studia stacjonarne 

 

Kariera Zawodowa:  

05.2017 – do nadal – White Pine Legis Podhajski i Stępień Kancelaria Prawnicza Spółka jawna) 

(uprzednio: White Pine Legis Podhajski  Wspólnik  Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa) 

Wspólnik Spółki  jawnej (uprzednio komplementariusz) 

02.2017 – do nadal – Crown Management Sp. z o.o. w likwidacji, Katowice 

⚫ Wspólnik Spółki, Prokurent a następnie i obecnie Likwidator  

05.2007 – do nadal – Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Podhajski, Katowice 

⚫ Własna działalność gospodarcza 

01.2007 – 03.2007 – Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Solga – Obsługa prawna podmiotów gospodarczych 

10.2006 – 03.2007 - PPUH WROBAN Sp. jawna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  

Kompleksowa obsługa prawna spółki, prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych 

10.2006 – 03.2007 – AMS Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 

Kompleksowa obsługa prawna spółki, prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych 

07. 2003 – 09.2006 - KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

Stanowisko: Kierownik Działu Organizacji 

01. 2003 – 06.2003 - KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

Stanowisko: Rzeczoznawca ds. Organizacji 

(3) Potwierdzenie / zmiana poniższych oświadczeń Członka Zarządu: 

Członek nie wykonuje poza Spółką działalności, która ma istotne znaczenie dla Spółki.  



Członek nie był w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa o których mowa 
w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub 
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa, jak również w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Członka nie został wydany sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

W stosunku do podmiotów, w których Członek pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  
w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsce przypadki upadłości, restrukturyzacji, czy zarządu 
komisarycznego. W likwidacji były dwa podmioty wskazane w tabeli poniżej.  

Członek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

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

(4) Funkcje pełnione przez Członka 

W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat wszystkich spółek prawa handlowego, w których, 
w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,  

Członek był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy Członek 
nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem. 

Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 
Czy funkcja jest 
nadal pełniona? 

Piotr Podhajski Garnier Management Sp. z o.o. Wspólnik tak 

 
Crown Management Sp. z o,o. w 
likwidacji Wspólnik / Likwidator tak/tak 

 BA Management Sp. Z o.o. Wspólnik / Prezes Zarządu nie/nie 

 Bookinganimals Sp. Z o.o. Wspólnik / Prezes Zarządu nie/nie 

 Silesia Logistic Sp. Z o.o. w likwidacji Likwidator tak 

    

 

Katowice, dnia 4 sierpnia 2021r. 


