
 

 

Dane Członka Zarządu Alumast S.A. 
 
Imię: Adam 
Nazwisko: Sobczak 
Zajmowane stanowisko: Członek Zarządu 
Termin upływu kadencji: 10.06.2021 
 
 

1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Absolwent Oxword Brooks Uniwersity  Wielka Brytania z dyplomem MBA oraz Wyższej Szkoły Zarządzania - POU 
Warszawa  z dyplomem MBA , absolwent Politechniki Śląskiej  z dyplomem mgr inżynier. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją, tworzeniem i wprowadzanie strategii rozwoju firm 
na różnych szczeblach organizacji, ostatnio jako wicedyrektor generalny Thorn Lighting Polska (Zumtobel Group), 
a wcześniej jako Dyrektor Handlowy w firmie Karel. Jako założyciel i wieloletni członek Rady Związku Organizacji 
Pollighting, skupiającej producentów i dystrybutorów profesjonalnego sprzętu oświetleniowego w Polsce, odpo-
wiadającego za ok. 85% udziału w rynku, był odpowiedzialny m.in. za inicjowanie działań strategicznych na arenie 
lokalnej i międzynarodowej mających na celu ochronę rynku, opiniowanie propozycji zmian rozporządzeń i ustaw 
w zakresie działań związku.  
 
 

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta: 

nie dotyczy 
 

3. 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: 

nie dotyczy 
 

4. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za prze-
stępstwa 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 
 

5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co naj-
mniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego: 

nie dotyczy 
 

6. 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 or-
ganu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

nie dotyczy 
 

7. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podsta-
wie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

nie dotyczy 
 


