
Życiorysy zawodowe członków Zarządu Zamet S.A. 

Pan Artur Jeziorowski 

Pan Artur Jeziorowski posiada dyplom magistra zarządzania oraz dyplom Master of Business Administration 

(MBA) wydany przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie przy akredytacji Oxford Brookes University. Pan 

Artur posiada bogate doświadczenie zdobyte w spółkach doradczych jak również jako osoba sprawująca 

kluczowe funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego. W dotychczasowej karierze zawodowej, był 

zatrudniony jako asystent w dziale audytu w Deloitte Audit Services (1999-2003), następnie jako Konsultant 

oraz Starszy Konsultant w spółce Andersen Business Consulting (2003-2008) a także jako Manager i Senior 

Manager w Ernst & Young Business Advisory (2008-2013). Ponadto Pan Artur Jeziorowski sprawował funkcje 

Prezesa Zarządu w spółce PKP Cargotabor (2013-2016) oraz funkcje Dyrektora Zarządzającego ds. Utrzymania w 

spółce PKP Cargo S.A. (2015-2016). W latach 2016-2018 Pan Artur Jeziorowski sprawował funkcję Wiceprezesa 

Zarządu ds. operacyjnych w Zamet S.A., gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie strategicznych rozwiązań w 

obszarze operacji i organizacji wewnętrznej grupy kapitałowej Zamet. Od września 2018 roku powierzono Panu 

Arturowi funkcję Prezesa Zarządu Zamet S.A. W strukturze Grupy Zamet, Pan Artur Jeziorowski sprawuje 

ponadto funkcję Prezesa Zarządu Mostostal Chojnice Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (od stycznia 

2018 roku), Prezesa Zarządu Zamet Industry Sp. z o.o. (od września 2018 roku), Prezesa Zarządu Zamet-Budowa 

Maszyn S.A. (od lutego 2020 roku) oraz Prezesa Zarządu Zamet Industry SK sp. z o.o. (dawniej Zamet Industry 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) – od 30 kwietnia 2021 r. Pan Artur Jeziorowski pełnił również 

funkcję Członka Rady Nadzorczej Zamet – Budowa Maszyn S.A. (od sierpnia 2017 roku do stycznia 2020 roku.)  

Pan Artur Jeziorowski oświadczył, że nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur 

Jeziorowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Adrian Smeja 

Pan Adrian Smeja jest absolwentem kierunku ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów 

podyplomowych na Politechnice Warszawskiej. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz jest członkiem the 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w dziale audytu i doradztwa gospodarczego Arthur Andersen. 

W latach 2002 - 2011 pracował w Ernst & Young jako senior, manager, senior manager, a następnie Executive 

Director zajmował się prowadzeniem badań sprawozdań finansowych oraz doradztwem dla dużych polskich 

spółek i międzynarodowych koncernów. W latach 2011 – 2013 był dyrektorem finansowym Fota S.A., pełniąc 

jednocześnie funkcję prokurenta, a następnie członka zarządu spółki. W latach 2013-2015 pracował w 

Energomontaż - Północ Gdynia S.A. na stanowisku doradcy zarządu ds. finansowych, a następnie wiceprezesa 

zarządu. W 2016 roku prowadził niezależną działalność jako doradca w zakresie finansów przedsiębiorstw i 

restrukturyzacji. W okresie 2017-2018 pracował jako dyrektor ds. rozwoju w Grupie GPEC. Od grudnia 2018 

roku do sierpnia 2019 roku, Pan Adrian Smeja sprawował funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w FPM 

S.A. W maju 2019 roku Pan Adrian Smeja został powołany do zarządu Zamet S.A., gdzie sprawuje funkcję 

wiceprezesa zarządu ds. finansowych. W strukturze Grupy Zamet, Pan Adrian Smeja sprawuje ponadto funkcję 

Wiceprezesa Zarządu Mostostal Chojnice Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (od maja 2019 roku), 

Wiceprezesa Zarządu Zamet Industry Sp. z o.o. (od maja 2019 roku), Wiceprezesa Zarządu Zamet-Budowa 

Maszyn S.A. (od maja 2019 roku) oraz Wiceprezesa Zarządu Zamet Industry SK sp. z o.o. (dawniej Zamet 

Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) – od 30 kwietnia 2021 r. 

Pan Adrian Smeja oświadczył, że nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w 

spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani 



też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adrian Smeja nie jest 

wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 


