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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

 Michał Hajdukiewicz, koniec kadencji upływa 23.07.2023 r. 

 

2)Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Wykształcenie: 

 

 2011 – 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, wydział Turystyka i 

 Rekreacja, kierunek: Zarządzanie w Sporcie. Studia Magisterskie 

 

 2008 – 2011 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. Studia Licencjackie 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

  11.2011 – dziś – Centrum Sportu i Rekreacji, Konopnickiej 29, Dąbrowa Górnicza – 

 Kierownik Stadionów Sportowych – zarządzanie obiektami sportowymi, organizacja imprez 

 sportowych 

 

  01.2009 – 11.2011 – Centrum Sportu i Rekreacji, Konopnickiej 29, Dąbrowa Górnicza – 

 Obsługa obiektu sportowego 

  

 08.2006 - 10.2008 – Polarkold Distribution Ltd. Portsmouth UK 

 

 07.2005- 05.2006 – NIKE PHP, Roździeńskiego 15, Dąbrowa Górnicza, 

 

3) Wskazane wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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: 

 

 Centurion Finance ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej - nadal 

 

4) Informacje 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. 

 

  W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa 

 oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

 nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

5) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

 W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego 

 lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

 organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

 

 



6) 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 

 

7) 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 


