
Stanisław Klimczak 

Funkcję członka Rady Nadzorczej pełni Pan Stanisław Klimczak, lat 73. 

Poniższe informacje zostały przedstawione na podstawie danych przekazanych przez Pana Stanisława Klimczaka. 

Pan Stanisław Klimczak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, na której w roku 1970 uzyskał tytuł magistra inżyniera 

mechaniki.  

Przebieg kariery zawodowej Pana Stanisława Klimczaka: 

- 1970 – 1974:  Politechnika Łódzka - asystent oraz starszy asystent; 

- 1974 – 1990: Widzewska Fabryka Maszyn Włókienniczych Wifama w Łodzi - główny specjalista, kierownik, 

Zastępca Dyrektora, Dyrektor Naczelny; 

- od 1990:  założyciel i współwłaściciel STANPOL spółka z o.o. Sp.K. z siedzibą w Łodzi.   

Poza Emitentem Pan Stanisław Klimczak jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce Budowlani Rugby S.A. z siedzibą w Łodzi 

od czerwca 2013 r. Pan Stanisław Klimczak nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

innych spółek kapitałowych i osobowych poza członkostwem w Radzie Nadzorczej spółki Zakład Drogownictwa i Inżynierii sp. 

z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Łodzi od kwietnia 2010 r. do czerwca 2013 r. 

Pan Stanisław Klimczak jest wspólnikiem, akcjonariuszem: Budowlani Rugby S.A. z siedzibą w Łodzi – posiada akcje 

uprawniające do 18,37 % głosów na WZ tej spółki, oraz Stanpol sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Łodzi – posiada 50% udziałów 

w tej spółce jako komandytariusz. Pani Stanisław Klimczak nie jest akcjonariuszem Emitenta, oraz nie jest i nie był w okresie 

ostatnich 5 lat wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.  

Pan Stanisław Klimczak nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności 

przestępstwem oszustwa. Poza wskazanym poniżej przypadkiem upadłości likwidacyjnej spółki Zakład Drogownictwa  

i Inżynierii sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego, lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Stanisław Klimczak pełnił funkcje w organach 

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

Spółka Zakład Drogownictwa i Inżynierii sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi utworzona została na bazie jednostki budżetowej Gminy 

Miejskiej Łódź. Z uwagi na nieprzystosowanie do wymogów wolnorynkowych oraz niepowodzenie restrukturyzacji i brak 

możliwości zbycia inwestorowi zewnętrznemu 28 czerwca 2013 r. rozpoczęto likwidację spółki, która została zakończona.  

W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Stanisława Klimczaka nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne, ani sankcje 

ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Stanisław Klimczak 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. 

Pan Stanisław Klimczak nie jest powiązany rodzinnie z pozostałymi osobami w organach Zarządzających i Nadzorczych.  

 


