
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Paweł Jarski 

Członek Rady Nadzorczej 

28.04.2018r.  

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Paweł Jarski jest absolwentem  Akademii Leona Koźmińskiego, ukończył kierunek Zarządzanie i 

Marketing w zakresie Informatyka w Zarządzaniu oraz  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jest 

również stypendystą Helsinki School of Economics (Finlandia) i Jonkoping Business School 

(Szwecja) na kierunkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. 

W latach 2001-2003 Paweł Jarski prowadził własną działalność gospodarcza polegającą na 

obsłudze informatycznej przedsiębiorstw, pracując jednocześnie jako project manager w kilku 

przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym. 

W latach 2004-2010, jako współwłaściciel i prezes zarządu, kierował spółką SYNERGIS Sp. z o.o, 

która w 3 roku działalności na rynku krajowym, osiągnęła wiodącą pozycję na rynku zbierania i 

przetwórstwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz liczącą pozycję na rynku 

obrotu i recyklingu metali nieżelaznych. 

Ponadto, w latach 2008-2010 jako prezes zarządu, kierował spółkami SYNERGIS Electrorecycling 

S.A. oraz Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., do 

chwili sprzedaży tych spółek inwestorowi branżowemu. 

W roku 2010, po sprzedaży kolejnemu inwestorowi branżowemu, spółki SYNERGIS Sp. z o.o., 

pracował jako Dyrektor Zarządzający w spółce Tesla Recycling S.A., której głównym przedmiotem 

działalności jest recykling układów drukowanych i obrót metalami nietypowymi. 

Pracę w firmie Tesla Recycling S.A. sprawował do marca roku 2011, kiedy to objął stanowisko 

prezesa zarządu w spółce Elemental Holding S.A. Spółka Elemental Holding S.A. jest obecnie 

właścicielem spółki Tesla Recycling S.A. 

Na przestrzeni IV kwartału roku 2011, kierując zarządem spółki Elemental Holding S.A.  dokonał 

przejęcia firmy SYNTOM S.A.  z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, tworząc tym samym jeden 

z największych podmiotów zajmujących się handlem i recyklingiem metali nieżelaznych na 

terytorium Polski. 

W 2012 wprowadził z sukcesem spółkę Elemental Holding na rynek New Connect, a w roku 2013 

notowania spółki zostały przeniesione na rynek główny GPW. 

W 2014 roku, dalej kierując zarządem spółki, dokonał szeregu akwizycji spółek zagranicznych 

(EMP Lithuania (51%), Metal Holding Slovakia (67%), Evciler Turkey (51%)) czyniąc tym samym 

Elemental Holding S.A. jednym z wiodących podmiotów na rynku metali i elektroniki w Europie 

Centralnej i Wschodniej. 

Paweł Jarski jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: 

- Syntom S.A.  

- Tesla Recycling S.A.  

- Terra Recycling S.A. 



- UAB EMP Recycling 

W Elemental Holding S.A odpowiada za kierunki rozwoju i strategie grupy Elemental Holding. 

Nadzoruje bezpośrednio działalność operacyjną zarządów spółek zależnych. 
 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

 

brak 

 

4) 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 

Lp. 

Okres w którym zasiadał/a 

Pan/Pani w organach spółek w 

ostatnich 5 latach (z 

zaznaczeniem czy stanowisko 

jest nadal zajmowane) 

Nazwy wszystkich spółek kapitałowych 

i osobowych, w których był/a Pan/Pani 

członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych 

Zajmowane stanowisko 

1 07.2013 – obecnie Terra Recycling S.A. Przewodniczący RN 

2 01.2011 - obecnie  Elemental Holding S.A. Prezes Zarządu 

3 02.2012 - obecnie Glaholm Investement Ltd Dyrektor 

4 02.2012 - obecnie Moerth Holding Ltd Dyrektor 

5 10.2011 - obecnie SYNTOM S.A. Członek RN 

6 07.2011 – 12.2012 Tesla Recycling S.A. Członek RN 

7. 09.2008-02.2012 Synergis Metalrecycling Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

8. 10.2013 - obecnie Reventon sp. z o.o. Prezes Zarządu 

9. 08.2013 - obecnie 
Elemental Asset Management sp. z 

o.o. 
Prezes Zarządu 

10 04.2015 Elemental Capital S.a.r.l. Dyrektor 

 

5) 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 

 

brak 

 

6) 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 



 

brak 

 

7) informację, 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 

 

brak 

 

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

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

 

nie figuruje 

 

 

 

 

……………………………………… 
(podpis) 


