
Życiorysy zawodowy członka zarządu Werth-Holz S.A. 
 
a) Imię i nazwisko, stanowisko, okres kadencji: 
Dariusz Olczykowski  – członek zarządu Werth-Holz S.A. 
Kadencja upływa w grudniu 2022 r.  
 
b) Życiorys zawodowy: 
Dariusz Olczykowski posiada wykształcenie średnie, z zawodu jest Technikiem Budowlanym o specjalności 
Budowlane Konstrukcje  Stalowe.   
W czasie swojej kariery zawodowej rozwijał umiejętności, zdobywał wiedzę i kompetencje zawodowe w 
firmach produkcyjnych , zajmując tam stanowiska menagerskie. 
W latach 2001-2006 jako Zastępca Dyrektora ds. Produkcji współtworzył nowy zakład produkcyjny firmy 
TRANS sp. z o.o. w Kostrzynie n/o , wiodącej firmie branży wykończenia podłóg. 
W latach 2006-2010 reorganizował Dział Zakupów w firmie DREWIT  sp. z o.o. w Witnicy , dynamicznie 
rozwijającej się, wiodącej firmie innowacyjnej w branży architektury ogrodowej. 
W latach 2010-2012 pracując w firmie BARLINEK  S.A.  jako Dyrektor Zakładu  zarządzał tartakiem  
w Kosivie na Ukrainie , będącym wówczas  jednym z największych tartaków w tym kraju. 
Od jesieni 2012 roku jako Dyrektor Działu Zaopatrzenia, odpowiada za zakupy w firmie WERTH-HOLZ  S.A.  ,  
jednej z liderów  produkcji drewnianej galanterii ogrodowej . 
Od marca 2020 jako członek zarządu firmy Werth-Haus IBS Sp. z o.o. wspomaga projekt budowy domów w 

systemie modułowym, oparty na nowoczesnych, energooszczędnych technologiach, szkieletu drewnianego. 

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: 
Nazwa podmiotu funkcja , czy obecnie pełni funkcję lub jest właścicielem? 
 
- Werth-Haus IBS Sp. z o.o. – członek zarządu – nie  
 
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 figuruję 


