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   Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. 

 

 

Tomasz Ślęzak 

 

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i studiów podyplomowych z dziedziny finansów 

i zarządzania. W latach 1991- 2006 zatrudniony w ING Banku Śląskim w obszarze bankowości 

korporacyjnej, na stanowiskach sprzedażowych i zarządczych.  Od roku 2007 w ArcelorMittal Poland SA 

odpowiedzialny za zarządzanie korporacyjne i zarządzanie majątkiem. W roku 2014 objął również 

stanowisko Country Managera. Pan Tomasz Ślęzak zasiada w radzie nadzorczej spółki Unimed Sp. z o.o. oraz 

Stalprodukt SA oraz jest członkiem Zarządu spółki Florian Centrum SA. Od 2008 r. pełni funkcję Członka 

Rady Nadzorczej STALPROFIL SA. Kierownik licznych projektów oraz członek organów zarządzających 

i nadzorczych wielu spółek, w tym także spółek publicznych. 

 

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Tomasz Ślęzak nie prowadzi innej niż wskazana powyżej działalności 

w tym: 

- działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki,  

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako 

członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 

członek jego organu.  

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Tomasz Ślęzak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

 

Tomasz Plaskura 

 

Tomasz Plaskura ukończył  Politechnikę  Śląską  w  Gliwicach  na  kierunku  Mechanika i Budowa Maszyn. Od 

początku kariery zawodowej był związany z obszarem sprzedaży pracując jako dyrektor handlowy w spółce 

Flender AG, później w grupie Złomrex pełniąc jednocześnie funkcję członka Zarządu i przewodniczącego rad 

nadzorczych podmiotów grupy. 

Do  Grupy  ArcelorMittal  dołączył  w  roku  2008  obejmując  stanowisko  Dyrektora  ds. Sprzedaży Region 

Europa Północny-Wschód. 

W roku 2009 objął stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu dywizji wschodniej ArcelorMittal. 

Jednocześnie od 2009 r. jest Członkiem Zarządu ArcelorMittal FCE Poland Sp. z o.o., a od 2013 roku 

Członkiem Zarządu ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. 

Od  2010 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. 

 

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Tomasz Plaskura nie prowadzi innej niż wskazana powyżej 

działalności w tym: 

-  działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki,  

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako 

członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 

członek jego organu.  
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Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Tomasz Plaskura nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

 

Marcin Mosz 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

- 09/2013 – obecnie - Dyrektor Biura Transakcji Kapitałowych, PKO Bank Polski, Warszawa - 

odpowiedzialny za prowadzenie transakcji fuzji i przejęć oraz sprzedaży aktywów w PKO Banku Polskim; 

dodatkowo odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad spółkami Grupy na Ukrainie; 

- 02/2010 – 03/2013 – Dyrektor, Grupa Instytucji Finansowych (FIG) Barclays; Departament Bankowości 

Inwestycyjnej, Londyn - odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę transakcji w sektorze instytucji 

finansowych w Europie Środkowo - Wschodniej; 

- 08/2008 – 02/2010 - Wicedyrektor, Grupa CEEMEA M&A Barclays Capital, Londyn/Moskwa; 

- 07/2003 – 07/2008 – Wicedyrektor, Grupa Instytucji Finansowych ABN AMRO, Londyn;  

- 09/2001 – 06/2003 – Analityk, Zespól M&A w Polsce, ABN AMRO Corporate Finance, Warszawa - 15 lat 

doświadczenia w zakresie bankowości inwestycyjnej obejmującego transakcje typu M&A, IPO, prace 

prywatyzacyjne, opinie odnośnie wyceny (fairness opinion), finansowe doradztwo strategiczne. Ponadto, 

wkład w pozyskiwanie transakcji typu DCM i risk management, międzynarodowe doświadczenie 

w zarządzaniu złożonymi projektami i zespołami. 

 

Pozostałe doświadczenie: 

- 2001 – Praktyki, ABN AMRO, departament Corporate Finance, Warszawa, Polska; 

- 2000 – 2001 – Praktyki, departament konsultingu, Ernst&Young, Warszawa, Polska; 

 

Wykształcenie: 

- 1997 – 2001 – Szkoła Główna Handlowa, Studia Magisterskie, Finanse i Bankowość  

 

Uczestnik wielu szkoleń branżowych. 

Dodatkowe szkolenia: 

Wykupy Lewarowane (LBO) - Akademia ABN AMRO, Amsterdam; Kontrakty SPA - Mayer Brown, Londyn; 

Globalna Wycena Spółek II-III - Akademia ABN AMRO, Amsterdam; Derywaty i Rynki Kapitałowe - 

Swapskills, Londyn; Wycena Spółek Ubezpieczeniowych - Euromoney, Londyn; Umiejętności Prezentacji – 

Akademia ABN AMRO, Amsterdam; Zaawansowana Wycena Spółek – Amsterdam Institute of 

Finance/INSEAD. 

 

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Marcin Mosz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku 

do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce 

osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jego organu. Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Marcin Mosz nie jest 

wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


