
Marcin Konarski 

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Marcin Konarski, lat 40. 

Poniższe informacje zostały przedstawione na podstawie danych przekazanych Emitentowi przez Pana Marcina Konarskiego. 

Adres miejsca pracy Pana Marcina Konarskiego to Goliszew 3a, 62-817 Żelazków. 

W roku 2002 Pan Marcin Konarski uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale 

Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a rok później magistra ekonomii na kierunku Międzynarodowe 

Stosunki Gospodarcze na tym samym Wydziale. W roku 2010 zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale 

Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  

Przebieg kariery zawodowej Pana Marcina Konarskiego: 

- listopad 2002 – kwiecień 2009 - Partner Doradztwo Finansowe sp. z o.o. – analityk; 

- marzec 2005 – sierpień 2009 - Bio–Tech Ltd sp. z o.o. – CFO, dyrektor finansowy; 

- styczeń 2010 – grudzień 2010 - Avallon sp. z o.o. – dyrektor inwestycyjny;  

- od marca 2007 do września 2017 - Uniwersytet Łódzki – adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków  Gospodarczych; 

- od stycznia 2011 - Marcin Konarski Consulting – jednoosobowa działalność gospodarcza; 

- od marca 2012 - CEKO S.A. – Prezes Zarządu; 

Poza Emitentem Pan Marcin Konarski jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych 

spółek kapitałowych i osobowych tj.: 

- CEKO S.A. w Goliszewie – Prezes Zarządu od marca 2012 r.; 

- Ag Foods a.s w Brnie, Czechy – członek Rady Nadzorczej od września 2017 r.; 

- Wosana S.A. w Andrychowie – Przewodniczący Rady Nadzorczej od listopada 2017 r. 

- PLASMA MBO Sp. z o.o. w Łodzi – członek Rady Nadzorczej, od września 2015 r.; 

Pan Marcin Konarski nie był w okresie ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

innych spółek kapitałowych i osobowych poza Emitentem oraz:  

- Ag Foods a.s., w Brnie, Czechy – członek Rady Nadzorczej, od kwietnia 2010 r. do listopada 2015 r,; 

- Ag Foods a.s., w Brnie, Czechy – członek Zarządu, od listopada 2015 r. do kwietnia 2017 r.; 

- MBO Direct Communication Sp. z o. o., w Łodzi – członek Rady Nadzorczej, od kwietnia 2015 r. do lutego 2016 r ; 

- EDC w Piotrkowie Trybunalskim – członek Rady Nadzorczej od listopada 2016 r. do lipca 2017 r.; 

- Zaberd S.A., Bystrzycka 24, Wrocław – członek rady nadzorczej od maja 2015 r. do listopada 2016 r ; 

- Ava Turf Sp. z o. o. w Łodzi – członek Rady Nadzorczej od kwietnia 2015 r. do lutego 2016 r.; 

- Novo Tech Sp. z o.o w Kostrzynie Nad Odrą – członek Rady Nadzorczej, od lutego 2016 r. do lutego 2017. 

Pan Marcin Konarski jest akcjonariuszem Emitenta posiada 3280 akcji. Pan Marcin Konarski jest wspólnikiem w Energo – 

Wind sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim (3 udziały – 3% kapitału zakładowego) oraz nie jest, ani nie był w okresie ostatnich 

5 lat wspólnikiem lub akcjonariuszem innych spółek kapitałowych i osobowych, poza akcjami spółek publicznych w ramach 

portfela inwestycyjnego, przy czym udziały w poszczególnych spółkach stanowią poniżej 5% głosów na walnych 

zgromadzeniach tych spółek.  

Pan Marcin Konarski nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności 

przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marcin Konarski pełnił funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.  

Pan Marcin Konarski nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

emitenta. 


