
Warszawa, 27.06.2022  
  

Życiorysy zawodowy członka zarządu Werth-Holz S.A.  
  

a) Imię i nazwisko, stanowisko, okres kadencji:  
 
Maciej Porzucek – Członek zarządu Werth-Holz S.A.  
Kadencja upływa 20.12.2022 roku  
  

b) Życiorys zawodowy:   
Pan Maciej Porzucek ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, w 1999 r. ukończył Wydział Ekonomii na kierunku Informatyka  
i Ekonometria, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Maciej Porzucek rozpoczął karierę zawodową 
w 1998 r. pracując jako analityk finansowy w Pudliszki S.A.. Następnie w latach 2000-2021 
rozwijał umiejętności, zdobywał wiedzę i kompetencje zawodowe zajmując stanowiska 
menadżerskie. W latach 2000-2006 jako Kierownik Działu Finansowego współtworzył nowy 
zakład produkcyjny w firmie KEIPER Polska Sp. z o.o. w Świebodzinie, producenta foteli 
samochodowych. Następnie jako Dyrektor Finansowo-Administracyjny w latach 2007-2008 
współtworzył zakład produkcji dachów do kabrioletów w Karmann-Ghia Żary Sp. z o.o. w Żarach. 
W latach 2010-2021 jako Dyrektor Obszaru Usług Wspólnych zarządzał obszarem finansowym 
i administracyjnym w ALDI Sp. z o.o. w Chorzowie. 
  

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 
ta ma istotne znaczenie dla emitenta:  
  
nie dotyczy  
  

d) 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 
   

e) 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: 

nie dotyczy  

f) 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  

g) informację, 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  

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym:  

nie figuruje  


