
Robert Koński 
Członek Rady Nadzorczej  
 
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 
Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po 
odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022. 
 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Wykształcenie: 

• absolwent  John F. Kennedy School of Government (MPA), Uniwersytetu Harvarda  
oraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych 

Doświadczenie zawodowe: 

• doświadczenie zawodowe  zdobywał na stanowiskach kierowniczych sprawując nadzór nad 
inwestycjami w branży energetycznej i projektami infrastrukturalnymi, rozwojem usług 
finansowych oraz działaniami restrukturyzacyjnymi 

• specjalizuje się w pełnieniu funkcji doradcy strategicznego spółek publicznych  
i prywatnych 

 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 
  
Partner, CEO w Five Rand Sp. z o.o. 
 
d) Wskazanie 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: 
 
Od grudnia 2013 do lutego 2020 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Rathdowney Resources Ltd., 
kanadyjskiej spółki poszukiwawczej, pracującej nad koncepcją budowy kopalni rud cynku i ołowiu w 
południowo-zachodniej Polsce 
 
e) 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: 
 
Nie wystąpiły. 
 
f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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. 
 
g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, 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: 
 



Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
 
Nie figuruje. 


