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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

Michał Paweł Wróblewski, członek Rady Nadzorczej, kadencja 21 czerwca 2025 rok  

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

Pan Michał Paweł Wróblewski posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych, uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i 

energetycznych oraz uprawnienia sep w zakresie dozoru i eksploatacji. Dodatkowo wiedzę z zakresu 

obsługi programów autocad, rodos, norma. Posiada również uprawnienia sep w zakresie dozoru 

Doświadczenie zawodowe 

INŻYNIER ROBÓT ELEKTRYCZNYCH | PPWSIE REO SP.J, | 01.2006 – 02.2013 

· Przygotowanie i realizacja inwestycji 

· Opracowywanie projektów i wycen branży elektrycznej 

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | AMZ ELEKTRO SP. Z O.O. | 12.2012 - OBECNIE 

· Zarządzanie działalnością projektową i wykonawczą w firmie zatrudniającej ok 50 pracowników 

· Nadzór finansowy nad realizacją zleceń, 

· Rozliczanie prowadzonych inwestycji, 

· Rekrutacja i pozyskiwanie pracowników. 

DYREKTOR DS. INWESTYCJI | AMZ ELEKTRO SP. Z O.O. | 12.2016 - OBECNIE 

· Zarządzanie działalnością projektową i wykonawczą w firmie zatrudniającej ok 50 pracowników 

· Pozyskiwanie zleceń podwykonawczych, 

· Pozyskiwanie zleceń z sektora zamówień publicznych, 

· Zakup materiałów, 

· Nadzór techniczny nad prowadzonymi inwestycjami, 

· Koordynacja prowadzonych prac ze zleceniodawcami, 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – OS. FIZYCZNA | EKOPEL MICHAŁ WRÓBLEWSKI | 01.2012 - OBECNIE 

· Działalność projektowa w branży elektrycznej, budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, 

przyłącza energetyczne, oświetlenie drogowe, systemy informacji pasażerskiej, ok. 200 opracowań, 

· Wykonywanie projektów budowlanych, technicznych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów 

branży elektrycznej, 

· Nadzór nad realizacją projektów. 

 



3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta  

Nie dotyczy.   

4) Wskazane 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  

Pan Michał Paweł Wróblewski jest Wspólnikiem oraz Członkiem zarządu w spółce AMZ ELEKTRO SP. Z 

O.O. od  12.2012 – nadal 

5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 

przestępstwa określone w ustawie o obrocie, ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 

obcego, oraz wskazanie, czy w okresie 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, restrukturyzacji, 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) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, 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  

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 


