Informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej
PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu:
1. imię i nazwisko: Jan Sztuba
2. wiek: 59 lat
3. wykształcenie: wyższe – dr nauk technicznych Akademia Rolnicza w Poznaniu
Studium menedżerskie przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
4.kwalifikacje i przebieg kariery zawodowej:
1968 – 1970
Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych we Włocławku – majster produkcji
1970 – 1972
Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu – inżynier laboratoryjny
1972 – 1976
Studium doktoranckie przy Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w
Poznaniu
1976 – 1990
„Bekadex-Spomasz” Przedsiębiorstwo Projektowania i Kompletowania Dostaw w
Poznaniu – st. projektant, kierownik zespołu projektowego, p.o. kierownika pracowni
projektowej, szef montażu instalacji technologicznej (kontrakt) Słowacja
od 1990
pełnomocnik w firmie „Presto”, a następnie od 1991 właściciel firmy „Presto-Bis” w
Poznaniu
udział w organach nadzorczych innych podmiotów:
1992 – 2000
Członek Rady Nadzorczej „POLBEX”
Kompletowania Dostaw w Poznaniu

–

Przedsiębiorstwo

Projektowania

i

5.inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:
według złożonego oświadczenia Pan Jan Sztuba nie prowadzi innej działalności, która
byłaby konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa emitenta, ani nie uczestniczy w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej
6.informacje o wpisie zamieszczonym w rejestrze dłużników
według złożonego oświadczenia nie jest wpisany i nie występował w rejestrze dłużników
niewypłacalnych prowadzonym na podstawie zapisów rozdziału 4 Ustawy o KRS
1.imię i nazwisko: Łukasz Motała
2.wiek: 31 lat
3.wykształcenie: wyższe – magister ekonomii - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
4.kwalifikacje i przebieg kariery zawodowej:
1997 – obecni
Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Asystent

1998 – obecnie
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Wykładowca
1999 – obecnie
Infor Training sp. z o.o. w Warszawie - Wykładowca
2005 – obecnie
P.H. Metalzbyt Poznań S.A. w likwidacji - Likwidator
1997 – 1998
Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica w Poznaniu – Nauczyciel rachunkowości
1998 – 2000
Biuro Biegłego Rewidenta Barbara Urbanowicz – Asystent biegłego rewidenta
1999 – 2000
Spółka doradztwa podatkowego Romus sp. z o.o. – Samodzielny księgowy
2000 – 2001
PHARMGAS sp. z o.o. w Poznaniu – Specjalista ds. controlingu
2001 – 2001
Chaffoteaux et Maury Polska sp. z o.o. w Poznaniu – Główny księgowy / kontroler
finansowy
2001 – 2003
Chaffoteaux et Maury Polska sp. z o.o. w Poznaniu – Dyrektor / Likwidator
2003 – 2004
P.H. Metalzbyt Poznań S.A. w Poznaniu – Prezes Zarządu
udział w organach nadzorczych innych podmiotów:
2002 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Ziemski & Wspólnicy Spółka
Doradztwa Podatkowego S.A. w Poznaniu
2004 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Metalzbyt Materiały Budowlane sp. z
o.o. w Poznaniu
5.inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:
według złożonego oświadczenia Pan Łukasz Motała nie prowadzi innej działalności, która
byłaby konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa emitenta, ani nie uczestniczy w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej
6.informacje o wpisie zamieszczonym w rejestrze dłużników
według złożonego oświadczenia nie jest wpisany i nie występował w rejestrze dłużników
niewypłacalnych prowadzonym na podstawie zapisów rozdziału 4 Ustawy o KRS

