
Warszawa, 17.12.2019 
 
Życiorysy zawodowy członka zarządu Werth-Holz S.A. 
 

a) Imię i nazwisko, stanowisko, okres kadencji: 
Jarosław Gniadek – Prezes zarządu Werth-Holz S.A. 
Kadencja upływa 17 grudnia 2022 roku 
 

b) Życiorys zawodowy:  
Pan Jarosław Gniadek ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Prywatnej Wyższej 
Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie, w 1996 r. ukończył Wydział Businessu i 
Administracji Gospodarczej na kierunku ekonomia w zakresie finansów i bankowości, 
uzyskując tytuł magistra ekonomii. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania, 
które zdobył w latach 1998 - 2019 zarówno jako członek zarządu oraz jako członek organów 
nadzorczych w wielu spółkach, jak również piastując różne stanowiska w instytucjach 
finansowych.  
 

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: 
 
Grassalen Investments Limited – dyrektor i wspólnik, Werth-Holz S.A. – Prezes Zarządu, 
akcjonariusz o udziale ponad 5%, Werth-Haus IBS Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
  

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 dotyczy 

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: 

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 


