
Grzegorz Wrona - życiorys 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Grzegorz Wrona, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu przez 
ZWZA sprawozdania finansowego za 2025 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie wyższe:  

2017   American Society for Quality 
   Certyfikat Inżyniera Jakości 
    
2010   Politechnika Lubelska 
   Inżynier Mechanik 
   Mechanika i Budowa Maszyn 
   Specjalność- Samochody i Ciągniki 
 

Przebieg kariery zawodowej: 

2018- nadal          Prezes Zarządu - OZE Capital S.A. (d. CSY S.A.) 
2017-2018                      Quality Engineer – Cosmos Manufacturing Ltd. 
2010-2017 Prezes Zarządu – CSY S.A. 
2002-2010 Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Strategicznego - TSUBAKI-

HOOVER ltd 
1993-2002 Technolog - PBF S.A. (FŁT Kraśnik S.A.) 
 

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, 

09-2020- nadal           Wiceprezes Zarządu Semper Power sp. z o.o. 
04-2020- 01-2021  Prezes Zarządu PGF S.A. (Zastal S.A.) 
06-2019- nadal   Członek Rady Nadzorczej Sundragon S.A. (RSY S.A.) 
12-2019- nadal   Prezes Zarządu CSY Sp. z o.o. 
12-2019- nadal   Prezes Zarządu Agro Steel Sp. z o.o. 
12-2019- nadal   Prezes Zarządu Rodex Sp. z o.o. 
 
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, 

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, 

Nie dotyczy. 

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

Nie dotyczy. 

 

 


