
Informacje wymagane na podstawie § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Stanisław Grabowiec, Członek Rady Nadzorczej od 30.09.2016, termin upływu kadencji upływa 

z chwilą zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Bio Planet 

S.A. za 2016 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Dyrektor Finansowy Organic Farma Zdrowia S.A. – największej sieci detalicznej żywności ekologicznej 

w Polsce - od 2008 roku. Od 2011 roku Prokurent w spółce Eko-Wital sp. z o.o., spółce prowadzącej 

handel hurtowy żywnością ekologiczną i naturalną – należącą w 100% do Organic Farma Zdrowia S.A.  

Od 09.2016 Członek Rady Nadzorczej Green Way S.A. – spółki prowadzącej sieć franczyzową 

restauracji wegetariańskich – Organic Farma Zdrowia S.A. posiada 27,94% akcji tej spółki. 

Wcześniej Kontroler finansowy w notowanej na GPW spółce Makarony Polskie S.A. – koordynujący 

między innymi proces upublicznienia tej spółki. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Kariera zawodowa związana z finansami w spółkach z branży spożywczej. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta, 

Dyrektor Finansowy Organic Farma Zdrowia S.A. i Prokurent w Eko-Wital Sp. z o.o. Spółki prowadzące 

działalność handlową na rynku żywności ekologicznej (detal i hurt). 

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, 

Od 09.2016 i aktualnie Członek Rady Nadzorczej Green Way S.A. 

Eko-Wital sp. z o.o. – od 06.2011 i aktualnie Prokurent.  

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 było takich wyroków. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisaryczne go 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 takie przypadki. 



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, 

Bezpośrednio, wg. brzmienia powyższej informacji, nie dotyczy. Jednocześnie – Dyrektor Finansowy 

Organic Farma Zdrowia S.A. i Prokurent w Eko-Wital Sp. z o.o. Eko-Wital sp. z o.o. prowadzi 

działalność konkurencyjną wobec emitenta. Spółka Eko-Wital Sp. z o.o. należy w 100% do Organic 

Farma Zdrowia S.A. Organic Farma Zdrowia S.A. posiada jednocześnie 25,07% akcji spółki Bio Planet 

S.A.  

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. 


