
Andrzej Kryzar - Członek Rady Nadzorczej 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta  oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Andrzej Kryzar, Członek Rady Nadzorczej. 

Kadencja pana Andrzeja Kryzara wygasa z dniem 30 czerwca 2022 r.  

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej gdzie w 1978 roku ukończył studia dzienne magisterskie i 
uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Informatyki i Zarządzania w zakresie systemów 
zarządzania i przetwarzania informacji 
Do 1990 r. pracownik Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Organizacji i Zarządzania /stanowisko : 

specjalista zarządzania, samodzielny organizator produkcji/.  

Od 1988 r. prowadził własną działalność gospodarczą oraz pełnił funkcje menedżerskie w różnych 

spółkach. Najważniejsze z nich to: 

1988-1989 r. Industra sp. z o. o. - Dyrektor 

1990-1998 r. Unox S.A. - Kierownik Działu, Prezes Zarządu 

1996-2004 r. Europrint S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2005-2019 r. Instytut Komputerowych Systemów sp. z o.o.- Dyrektor 

Od 2013 r. Dolnośląskie Towarzystwo Gospodarcze - Prezes Zarządu 

Od 2004 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 

W okresie transformacji organizował powstanie Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz 

Dolnośląskiego Banku Gospodarczego. 

 

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: 

W ostatnich trzech latach Pan Andrzej Kryzar był członkiem organów zarządzających w następujących 

spółkach prawa handlowego: 

   Spółka                                                   Pełniona 
                     funkcja 

            Czy funkcja jest pełniona 
                               obecnie? 

 

RD Consult Sp. z o.o.                                                        Prezes Zarządu                              Nie 

Biotechnology Consulting and Investment Sp. z o.o.   Prezes Zarządu                           Tak  

 

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: 



Wobec Pana Andrzeja Kryzara nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 
skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Andrzej Kryzar nie otrzymał w okresie ostatnich 
pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego. 
 
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) 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 Andrzej Kryzar nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie 

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Pan Andrzej Kryzar nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


