
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 

 

Marcin Kozak, Prezes Zarządu, kadencja upływa w czerwcu 2020 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Pan Marcin Kozak ukończył w 2003 roku Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Ukończył także kurs rosyjskiego języka 

biznesowego w Instytucie im. Puszkina w Moskwie oraz roczne podyplomowe studia „Prawo dla 

Managerów w praktyce” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

W swojej karierze zawodowej, pracował w firmach z branży motoryzacyjnej, finansowej oraz 

przemysłu narzędziowego i recyclingu jako pracownik działu sprzedaży, kierownik działu eksportu oraz 

dyrektor regionalny na kraje byłego Związku Radzieckiego.  

Od 2009 roku do chwili obecnej zasiada w organach zarządzających spółek kapitałowych 

zajmujących się recyclingiem metali. W latach 2009-2013 sprawował funkcję prezesa zarządu w spółce 

SYNTOM S.A., a od stycznia 2014 piastuje w niej funkcję prokurenta. Spółka ta jest liderem na polskim 

rynku hurtowego obrotu odpadami metali nieżelaznych. W okresie od listopada 2011 do stycznia 2013 

roku sprawował także funkcję prezesa zarządu spółki Tesla Recycling S.A., jednej z wiodących na rynku 

spółek z branży recyclingu płytek drukowanych oraz metali nieżelaznych. 

Funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu Prime Minerals S.A. pełni od czerwca 2014 

roku. 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

 

Pan Marcin Kozak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

 

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 

Spółka  Funkcja Aktualność funkcji 

Syntom Sp. z o.o. Prezes Zarządu nieaktualne 

Syntom Sp. z o.o. Prokurent nadal 

Syntom spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.K. Prokurent nadal 

Terra Recycling Sp. z o.o. Prezes Zarządu nieaktualne 

Prime Minerals S.A. Członek Zarządu nieaktualne 

Prime Minerals S.A. Prezes Zarządu nadal 

Collect Point Sp. z o.o. Prezes Zarządu nieaktualne 

Collect Points Sp. z o.o. Prezes Zarządu nadal 

PGM Group Sp. z o.o. Członek Zarządu nadal 



Syntom spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Property 
Management S.K.A. Prokurent nadal 

E-SOLUTION SOFTWARE S.A. Prezes Zarządu nieaktualne 

WGM1 Sp. z o.o. Członek Zarządu nadal 

4mobility sp. z o.o. Prezes Zarządu, Wspólnik nadal 

Willcare Group sp. z o.o. Członek Zarządu nadal 
 

 

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 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Kozak nie został skazany za przestępstwa 

oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

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 

 

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

lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marcin Kozak pełnił funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

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 

 

Pan Marcin Kozak 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. 

 

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

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

 

Pan Marcin Kozak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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


