
Antoni Hadryś – Członek Rady Nadzorczej 

a)    termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej 

wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
rok 2022. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 Politechnika Poznańska – Wydział Mechaniczny  

 Podyplomowe studia – Politechnika Poznańska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne 

 Podyplomowe studia – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – zarządzanie 

bezpieczeństwem 

 Egzamin uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych ( zdany w Ministerstwie Skarbu) 

Doświadczenie zawodowe: 

 Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich (2002-2008) 

 Z-ca wójta Gminy Ostrów Wielkopolski. 

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

istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności. 

 
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, 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – członek, sekretarz Rady Nadzorczej  

 
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18  paragraf 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 otrzyma 
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego,– nie został skazany. 

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  -  brak. 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność emitenta, oraz czy jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiegokolwiek 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 figuruje  w 

rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 
 


