
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
Bogusław Dąbrowski 
Członek Rady Nadzorczej  
Termin upływu kadencji: 2016 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w branży wydawniczej, 
szkoleniowej, doradztwa HR i logistycznej, w tym jako prezes spółki giełdowej. Obecnie Dyrektor ds. 
Organizacji w prywatnej spółce kolejowej CTL Logistics. 
 
Publikował na tematy corporate governance i HR w „Przeglądzie Corporate Governance”, oraz w 
działach ekonomicznych gazet codziennych. Przez dwa lata rozmówca w programie „Historia 
Gospodarki” w telewizji TV Biznes. 
 
W 2000 r. ukończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program 
realizowany we współpracy z London Business School, HEC Paris Graduate Business School i  
Norwegian School of Economics and Business Administration). 
 
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 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 
 
CTL Południe Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej – pełni obecnie tę funkcję 
CTL Maczki-Bór S.A. Sekretarz rady Nadzorczej  - pełni obecnie tę funkcję 
CTL Kolzap Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
CTL Północ Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
 
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 
 
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 


