
Dane Prokurenta 
 

Imię:  Krzysztof  
Nazwisko: Joppke 
 
 
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Od ponad dziesięciu lat sukcesywne zarządzanie działami sprzedaży i marketingu oraz zasobami personalnymi, 
min. w ujęciu branży:  
 

▪ budowlanej, drogowej, kanalizacyjnej, prefabrykacji dla energetyki i przemysłu (Bruk-Bet Sp. Z o. o.; WPŻ 

Elbud Gdańsk ); 

▪ przemysłu elastomerowego (Silspek Rubber sp. Z o. o. sp.k / Repr. Wacker Chemie)  

▪ Pisanie opracowań oraz publikacji prasowych  (m.in. NDI Inżynieria i Budownictwo) 

▪ Wprowadzanie na rynek krajowy i zagraniczny nowych marek (m.in. system budowy domów i hal z 

gazobetonu ®) 

▪ Udział w procesach analitycznych oraz decyzyjnych na etapie zakupu i restrukturyzacji pięciu zakładów 

prefabrykacji. 

▪ Tworzenie i analiza umów handlowych 

 
2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta: nd. 
 
 
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: EV Charge sp. Z o. o. / V-ce Prezes (rezygnacja 
w 2021r.)  
 
 
4. 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: nd. 
 
 
5. 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: nd. 
 
 
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 organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: nd. 
 
 
7. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: nd. 


