
 

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY NADZORUJĄCEJ  
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP S.A. W RESTRUKTURYZACJI: 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
Paweł Płonka, Członek Rady Nadzorczej, powołany do pełnienia funkcji na okres trzyletniej 
kadencji, tj. do dnia 24 stycznia 2025 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Paweł Płonka jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Od 13 lat zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz podmiotów 
gospodarczych, w tym także podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Jego 
zainteresowania skupiają się na prawie własności intelektualnej, prawie internetu (nowych 
technologii) oraz prawie ochrony danych osobowych. W ramach prowadzonej praktyki 
realizuje również obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego i innych organizacji. 
Posługuje się biegle językiem angielskim. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
nie dotyczy 

d) wskazanie 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 
Marek Płonka i Wspólnicy sp.k. (wspólnik-komandytariusz – nadal) 
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie 
(Członek Rady Nadzorczej – nadal); 

e) 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 

f) 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 
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA w restrukturyzacji z siedzibą w 
Skoczowie – w dniu 5 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy 
postanowił o otwarciu postępowania sanacyjnego. 

g) informacja, 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 dotyczy 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
nie figuruje 


