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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  
po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022. 
 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 

Głównym obszarem zainteresowania Radcy Prawnego Kamila Krajewskiego od początku kariery 
zawodowej jest prawo handlowe, prawo umów oraz prawo inwestycji. Odpowiada on za realizację 
projektów oraz zleceń polegających na tworzeniu spółek kapitałowych i osobowych, opracowaniu  
i wdrożeniu procesów fuzji, przejęć oraz podziałów spółek. Realizuje złożone projekty 
przekształceniowe oraz likwidacyjne spółek prawa handlowego, jak również wdraża programy 
optymalizujące bezpieczeństwo Klientów pod kątem ekonomicznym i formalnoprawnym. Realizuje 
zakres prawny licznych i różnorodnych projektów due dilligence.  
W imieniu Klientów dba o przestrzeganie ładu korporacyjnego oraz doradza przy bieżącej 
korporacyjnej działalności przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w zakresie udziału  
w sporach korporacyjnych oraz negocjacjach w przypadku konfliktów wewnętrznych przedsiębiorstw. 
Realizuje różnorodne projekty dla przedsiębiorstw m.in. z następujących branż: energetyka 
odnawialna, budownictwo, produkcja stali, instytuty naukowe, sektor finansowy i inne. Reprezentuje 
Klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, m.in. w zakresie postępowań 
gospodarczych, dotyczących prawa pracy, prawa korporacyjnego, mediacji. 
Doświadczenie i kompetencje Radcy Prawnego Kamila Krajewskiego pozwalają mu na efektywną pracę 
pod presją czasu, równoległą realizację oraz nadzór nad wieloma projektami, skuteczną współpracę  
z zewnętrznymi kancelariami prawnymi oraz weryfikację postępów i jakości realizowanych prac. 
Istotną częścią życia zawodowego i osobistego jest zaangażowanie w działalność o charakterze 
społecznym. 
 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 
 
Nie jest wykonywana. 
 
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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: 
 
- Dolnośląskie Centrum Energetyczne - Członek Rady Nadzorczej - aktualnie 
- Kancelaria Brożyński Krajewski Radcowie Prawni sp. p. - Partner - aktualnie 
 
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: 
 
Nie wystąpiły. 
 
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 wystąpiły. 



g) Informacje, 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 prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 

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


