Bogusław Wypychewicz

Od 1988 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnik Villa Aromat Małgorzata
Wypychewicz sp.j. we Włoszczowie a także jest komandytariuszem w spółce Horyzont ZPUE Holding sp. z o.o. sp. k dawniej „SAMSON
Robert Prymas” Spółka komandytowa we Włoszczowie, w latach 1984 – 1986 w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe Oddział
Zasilania elektroenergetycznego w Kielcach jako konserwator instalacji elektrycznych, w latach 1986 – 1988 w Zakładach Koksowniczych
„Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej jako automatyk.
Od roku 1997 w Spółce ZPUE S.A., kolejno jako: specjalista ds. marketingu (1997-1999), Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny (1999 – 2008),
specjalista ds. strategii rozwoju i badania rynków, w latach 2006 – 2008 w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio:
W.Investment Group sp. z o.o.) jako prezes zarządu, od 2010 roku w Fundacji „Jesteśmy Blisko” z siedzibą we Włoszczowie jako
wiceprzewodniczący rady fundacji.
Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i osobowych:
- ZPUE S.A. (Prezes Rady Nadzorczej),
- ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach (zastępca przewodniczącego rady nadzorczej),
- Elektromontaż-1 Katowice S.A. w Katowicach (wiceprzewodniczący rady nadzorczej),
- Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie (prezes rady nadzorczej),
- ZPUE Poles sp. z o.o. we Włoszczowie (przewodniczący rady nadzorczej).
Pan Bogusław Wypychewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Małgorzata Wypychewicz – w roku 1986 ukończyła Studium Pedagogiczne w Częstochowie, w okresie od 01.09.1985
do 31.08.1986 zatrudniona w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Seceminie oddz. Bichniów jako nauczycielka;
w okresie od 01.09.1985 do 15.02.1987 w ZSP nr1 we Włoszczowie jako nauczyciel; w okresie od 16.02.1987 do 31.08.1991 w Przedszkolu
nr 17 w Dąbrowie Górniczej jako nauczyciel; w ZPUE S.A. zatrudniona od 01.02.1997 na czas nieokreślony na stanowisku specjalisty
ds. marketingu w dziale marketingu i sprzedaży; od 01.09.1999 na stanowisku starszego specjalisty ds. marketingu w dziale marketingu;
od 01.04.2000 na stanowisku samodzielnego specjalisty ds. sprzedaży i marketingu; w 2003 ukończyła szkolenie pt. „Odpowiedzialność
i kompetencje władzy spółek prawa handlowego”. Od dnia 01.08.2008 na stanowisku specjalisty ds. strategii rozwoju i badania rynków.
Wspólnik Villa Aromat Małgorzata Wypychewicz sp.j. we Włoszczowie.
Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i osobowych:
- ZPUE S.A. (Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej, wcześniej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczący Rady Nadzorczej),
- ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach (przewodniczący rady nadzorczej),
- Elektromontaż-1 Katowice S.A. w Katowicach (przewodniczący rady nadzorczej),
- Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie (zastępca prezesa rady nadzorczej),
- ZPUE Poles sp. z o.o. we Włoszczowie (wiceprzewodniczący rady nadzorczej).
Pani Małgorzata Wypychewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Krzysztof Jamróz – ukończył Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku – średnie studium zawodowe o kierunku
administracyjno-biurowym; W latach 1987-1988 w Spółdzielni Transportu Wiejskiego we Włoszczowie jako mechanik pojazdów
samochodowych, w roku 1988 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Dąbrowie Górniczej jako spawacz, w latach 1989-1991
w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego we Włoszczowie jako spawacz,
Od 1991 roku w Spółce ZPUE S.A., kolejno jako: spawacz (1991 – 1992), ślusarz (1992), brygadzista grupy blacharskiej – ślusarz (1992 –
1999), zastępca kierownika działu techniki i rozwoju (1999 – 2000), kierownik działu techniki i rozwoju (2000 – 2006), zastępca dyrektora
techniczno – produkcyjnego (2006 – 2008), dyrektor ds. produkcji (2008), członek Zarządu, dyrektor techniczny (2008 – 2009), dyrektor
techniki i rozwoju rynków zagranicznych (2009 – 2010), doradca Zarządu ds. inwestycji zagranicznych (od 2010),prokurent (od 2010).
Od 2009 roku w ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group sp. z o.o.) jako członek zarządu, dyrektor
handlowy.
Oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu-Dyrektora Handlowego w spółce Stolbud Włoszczowa S.A. w okresie od 02.03.2012 do
02.06.2012
Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i osobowych:
- ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach (członek rady nadzorczej),
- Elektromontaż-1 Katowice S.A. w Katowicach (członek rady nadzorczej),
- Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie (członek rady nadzorczej),
- ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group sp. z o.o.). (członek zarządu).
Pan Krzysztof Jamróz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Tomasz Stępień - ukończył Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (specjalność:
przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej). W roku 2006 uzyskał dyplom Die F+U Berlin International Academy gGmbH und das
CEDOZ-Centre for Management Development (zakres: Modernes Produktionsmanagement).
Od 1994 roku w Spółce ZPUE S.A., kolejno jako: elektroenergetyk – specjalista w dziale przygotowanie produkcji (1994-1999), główny
specjalista – kierownik działu techniki i rozwoju (1999-2000), dyrektor techniczny (2000-2002), dyrektor ds. techniczno – produkcyjnych,
członek Zarządu (2002-2008), wiceprezes Zarządu, zastępca dyrektora generalnego (2008–2010), członek Rady Nadzorczej (2010) dyrektor
przedsiębiorstwa, Prezes Zarządu (2010), prokurent, doradca Zarządu ds. technicznych (od 2010), od 2007 roku w ZPUE Holding sp. z o.o.
we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group sp. z o.o.), kolejno jako: członek zarządu (2007-2009), wiceprezes zarządu (od 2009),
dyrektor ds. techniczno - produkcyjnych (od 2010).
Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i osobowych:
- ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach (członek rady nadzorczej),
- Elektromontaż-1 Katowice S.A. w Katowicach (członek rady nadzorczej),
- Stolbud Włoszczowa S.A. we Włoszczowie(członek rady nadzorczej).
- ZPUE Holding sp. z o.o. we Włoszczowie (poprzednio: W.Investment Group sp. z o.o.) (wiceprezes zarządu)
Pan Tomasz Stępień nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

