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Życiorys zawodowy osoby powołanej do Rady Nadzorczej 01Cyberaton Proenergy S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Emitent”) przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 

listopada 2022 r. 

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Mariusz Michałek 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

Wspólna kadencja upływa z dniem: 31 sierpnia 2023 roku. 

 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Wykształcenie: 

wyższe - magister prawa UMCS w Lublinie - 1996r. 

Dodatkowe wykształcenie: 2 lata studiów - filologia klasyczna KUL w Lublinie – 1989-1991r. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

od 2000 roku nadal - obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie prawa gospodarczego 

(głównie spółki prawa handlowego) z branż: usługowej, handlowej, medycznej, produkcyjnej, w 

szczególności w kompleksowa obsługa formalno-prawna (umowy handlowe, spory sądowe itd.) 

Specjalista w prawie handlowym i gospodarczym oraz w zakresie zarządzania podmiotami prawa 

handlowego, w tym w zakresie wdrażania systemów zapewnienia jakości (np. ISO 9001 i innych). 

Właściciel przychodni medycznych w Lublinie. 

Od 2004r. pełniący funkcje członka zarządu, także Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 

podmiotach prywatnych z branż medycznej, produkcyjnej oraz usługowej, min. Przewodniczący 

Rady Nadzorczej ZP Instal SP. z o.o. w Lublinie oraz Prezes Zarządu Specjalistyka Czechów Sp. z 

o.o. w Lublinie w latach 2005-2017. 

 

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: 

od 12.02.2004 do nadal 
od 26.02.2008 do nadal 
od 24.08.2010 do nadal 
 
 

Eko-Frania Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 
Regionalne Stowarzyszenie Działań Społecznych „U Źródła”, V-ce Prezes 
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rynku Demontażu Pojazdów „Pro Recykling”,  
Prezes Zarządu 
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od 02.09.2016 do nadal 
od 10.12.2021 do nadal  

Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Ziemi Lubelskiej, Prezes Zarządu 
Inavita sp. z o.o. Prezes Zarządu, Udziałowiec 
 
  

  

 

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 

 


