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Życiorys zawodowy
Członka Zarządu
4Mobility S.A.
powołanego do pełnienia funkcji w dniu 24.07.2019 r.
1. Pan Mariusz Iskierski
L.p.

Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do
Regulaminu ASO)

a).

imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub
funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została
powołana,

Mariusz Iskierski

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

1998 – 2002 Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu, Akademia
Górniczo Hutnicza, inżynier dyplomowany ochrony środowiska w
gospodarce.

b).

Informacje

Członek Zarządu
Termin upływu kadencji: dzień odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia za 5 pełny okres rozliczeniowy Spółki licząc od dnia
25.04.2019

2017 – 20018 Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Opolska,
studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie projektami w
Organizacjach. Pozyskanie certyfikatu PRINCE 2 –
uprawniającego do zarzadzania projektami.
2010 – Climbex S.A.
Dyrektor Operacyjny O&G Division, Prokurent oraz Pełnomocnik w
zakresie zwykłego zarządu. Dyrektor ds. Rozwoju.
1993 – 2009 - Rafineria Nafty – Jedlicze S.A, Grupa PKN ORLEN
S.A. Specjalista ds. produkcji, Kierownik Jednostki Produkcyjnej na
specjalistycznych instalacjach do wytwarzania produktów
naftowych
Doświadczenie zawodowe skupia się na planowaniu i zarządzaniu
polityką operacyjną oraz bieżącymi projektami Spółki w ramach
obszaru O&G Division, w celu zapewnienia konkurencyjnej pozycji
na rynkach krajowym i globalnym. Inicjowaniu i realizacji działań
korzystnych ekonomicznie przy realizacji budżetów wraz ze
Spółkami zależnymi kapitałowo, działającymi na rynkach
zagranicznych z uwzględnieniem optymalizacji zaangażowania
mieszanych Zasobów Ludzkich i specjalistycznego sprzętu w
różnych projektach i krajach w jednym czasie. Zarzadzaniu
współpracą z zewnętrznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi i
naukowymi w kraju i zagranicą w celu pozyskiwania innowacyjnych
technologii.
c).

wskazanie działalności wykonywanej przez
daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta

Climbex S.A. – Prokurent

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,

Climbex S.A. – Prokurent od 2019

e).

informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat
dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w
art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, albo analogiczne
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie co

Brak
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Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do
Regulaminu ASO)

Informacje

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka
otrzymała sądowy zakaz działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego

f).

szczegóły wszystkich przypadków upadłości,
restrukturyzacji, 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 nadzorczej

Brak

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

Brak

h).

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

Brak

