Załącznik do raportu bieżącego nr 14/2019

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej
stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery Członków Rady Nadzorczej Stelmet S.A.
powołanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 marca 2019 r.
Pan Przemysław Bieńkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Przemysław Bieńkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na
kierunku finanse i bankowość. Pracował przez okres kilku miesięcy w BRE Corporate
Finance. Przemysław Bieńkowski jest związany ze Spółką Stelmet od roku 2006. Kierował m.in.
obszarem finansów, pionem technicznym, inwestycyjnym oraz sprzedaży i produkcji pelletu. Od
2007 do 2018 roku sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Stelmet S.A.. Obecnie piastuje
funkcję Prezesa Zarządu komplementariusza Ensore Sp. Z o.o. S.K.A., która prowadzi
działalność badawczo – rozwojową z dziedziny odnawialnych źródeł energii, a także sprawuje
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stelmet S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Lumel
Alucast.
Pan Paweł Dąbek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Paweł Dąbek jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował
prawo na Uniwersytecie w Lublanie oraz ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie
Zielonogórskim na kierunku menadżer sportu. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze w latach 2010-2013, w roku 2014 zdał egzamin adwokacki
i został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze.
Rozpoczął karierę zawodową w 2008 r. poprzez współpracę z zielonogórskimi kancelariami
adwokackimi, gdzie do ukończenia aplikacji adwokackiej w roku 2013 świadczył pomoc prawną
na rzecz klientów tych kancelarii. W latach 2011-2015 współpracował również w charakterze
prawnika z Akademickim Klubem Integracji Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej
w Zielonej Górze. Od 2014 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w formie własnej
kancelarii adwokackiej. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Stelmet S.A.
Piotr Łagowski – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie, gdzie uzyskał tytuł magistra.
Piotr Łagowski rozpoczął karierę zawodową w 1992 r., podejmując współpracę z ING BH
Consultants na stanowisku młodszego konsultanta, gdzie pracował do roku 1993. Następnie,
związany z Hanseatic Investment Services, jako konsultant. W latach 1995-1999 Piotr Łagowski
pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego w funduszu Creditanstalt-SCG Fund Management S.A.
Po zakończeniu współpracy z Creditanstalt-SCG Fund Management S.A. związał się z grupą
kapitałową Zakładów Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie (obecnie spółka Pfleiderer Grajewo S.A.),
gdzie pełnił w latach 1999-2001 funkcję członka zarządu spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A.
w Grajewie oraz dyrektora logistyki Zakładów Płyt Wiórowych Prospan S.A. (obecnie Pfleiderer
Prospan S.A.). W kolejnych latach pełnił funkcję dyrektora w spółce Pekao Access sp. z o.o.
(2001-2005) oraz członka zarządu i dyrektora ds. rozwoju spółek Boryszew S.A. oraz Impexmetal
S.A. (2005-2006). Od roku 2007 prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa
biznesowego.

Andrzej Markiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku marketingu i zarządzania
(specjalizacja funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw), gdzie uzyskał tytuł magistra.
Andrzej Markiewicz rozpoczął karierę zawodową w 1998 r., podejmując współpracę
z Krakowskim Domem Maklerskim S.A. (obecnie: IDM S.A.) na stanowisku analityka. Następnie,
do maja 2000 r. związany z AmerLex S.A. w charakterze analityka finansowego. Po zakończeniu
współpracy z AmerLex S.A. pracował kolejno w LG Petro Bank S.A. (wewnętrzny fundusz
Internet Venture Fund), iSpark sp. z o.o., Polkomtel S.A. oraz One Agenda Ltd. (Warsaw). Od
września 2004 r. związany przez pięć lat z Betacom S.A., gdzie pełnił funkcję członka rady
nadzorczej. Większość dotychczasowej kariery zawodowej współpracował z mCorporate
Finance (d. BRE Corporate Finance) na stanowisku wicedyrektora, a następnie dyrektora (luty
2006 do lutego 2016). Od kwietnia 2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą jako
niezależny bankier inwestycyjny.
Małgorzata Bieńkowska – Członek Rady Nadzorczej
Pani Małgorzata Bieńkowska ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze na
kierunku pedagogika szkolna, gdzie po zakończeniu studiów zajmowała również stanowisko
asystenta.
Związana ze Spółką oraz jej poprzednikami prawnymi od 1985 r. W latach 1985–2006 pełniła
funkcję doradcy ds. marketingowych, następnie do dnia 5 sierpnia 2016 r. pełniła funkcję
doradcy Zarządu ds. organizacyjnych, a w chwili obecnej pełni funkcję głównego specjalisty ds.
organizacji. Wieloletni członek rad nadzorczych poprzedników prawnych Spółki. W okresie od
lipca 2006 r. do stycznia 2009 r. prokurent Spółki.

