Tadeusz Borysiewicz
Rok urodzenia: 1953
Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na
Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra
inżyniera hutnika.
Przebieg kariery zawodowej Pana Tadeusza Borysiewicza:
1978 - 1991 Huta Zawiercie w Zawierciu, wydz. tokarni walców i osprzętu
walcowni; walcówki - kierownik
1991 - 2000 Bodeko s.c. - dyrektor
2000 - 2008 Bodeko Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
2003 - 2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
2007 - obecnie Bodeko Hotele Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
2008 - 2009 Konsorcjum Stali S.A. - Członek Zarządu
2008 - 2009 Polcynk Sp. z o.o. - udziałowiec
2004 - obecnie Bopit s.c. - wspólnik
2009 - obecnie Konsorcjum Stali S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
od grudnia 2010 –obecnie Członek Rady Nadzorczej Bowim S.A.
W ciągu ostatnich 5 lat Pan Tadeusz Borysiewicz był lub jest wspólnikiem
(rozumianym również jako udziałowiec lub akcjonariusz) następujących spółek:
Ponadto w ciągu ostatnich pięciu lat oraz w chwili obecnej Pan Tadeusz
Borysiewicz jest aktywnym inwestorem giełdowym, a jego udział w ogólnej liczbie
głosów na walnych zgromadzeniach spółek giełdowych nie przekracza 5%.
Oprócz wskazanych wyżej, Pan Tadeusz Borysiewicz nie był w ciągu ostatnich
pięciu lat i nie jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również jako udziałowiec lub
akcjonariusz) w spółkach kapitałowych lub osobowych.
W ciągu ostatnich 5 lat Pan Tadeusz Borysiewicz sprawował lub sprawuje
obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych spółek:
2000 - 2008 Bodeko Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
2003 - 2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
2007 - obecnie Bodeko Hotele Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
2008 - 2009 Konsorcjum Stali S.A. - Członek Zarządu
2009 - obecnie Konsorcjum Stali S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Oprócz wskazanych wyżej, Pan Tadeusz Borysiewicz nie był w ciągu ostatnich
pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych.
Według złożonego oświadczenia, Pan Tadeusz Borysiewicz nie prowadzi poza
przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności podstawowej, która ma istotne
znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem udziału w Bopit s.c., której przedmiotem
działalności jest kupno i sprzedaż nieruchomości. Pan Tadeusz Borysiewicz nie
prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Według złożonego oświadczenia, Pan Tadeusz Borysiewicz w ciągu ostatnich
pięciu lat:
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających,
nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły
się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd

komisaryczny;
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub
zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.

Elżbieta Mikuła
Rok urodzenia: 1952
Pani Elżbieta Mikuła posiada wykształcenie wyższe, w 1975 roku ukończyła studia na
Akademii Ekonomicznej w Krakowie uzyskując tytuł magistra ekonomii, w 1999 roku
ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej
w Katowicach, zaś w 1996 roku zdała egzamin dla kandydatów na członków rad
nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy
Ministrze Przekształceń Własnościowych.
Przebieg kariery zawodowej Pani Elżbiety Mikuły:
1975 - 2005 Huta Zawiercie w Zawierciu (CMC Zawiercie S.A.) - ostatnio na
stanowisku głównej księgowej
2005 - 2007 TM STEEL Sp. z o.o. w Chorzowie - główna księgowa
2007 – 2009 SPOG Sp. z o.o. w Zawierciu - główna księgowa
W ciągu ostatnich 5 lat Pani Elżbieta Mikuła sprawowała następujące funkcje w
organach administrujących, zarządzających lub nadzorczych spółek:
1994 - 2005 HZ SERVICE Sp. z o.o. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2008 - obecnie Konsorcjum Stali S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Oprócz wskazanych wyżej, Pani Elżbieta Mikuła nie była w ciągu ostatnich pięciu lat i
nie jest obecnie członkiem organów administrujących, zarządzających lub
nadzorczych, ani też wspólnikiem (rozumianym również jako udziałowiec lub
akcjonariusz) w spółkach kapitałowych lub osobowych.
Według złożonego oświadczenia, Pani Elżbieta Mikuła nie prowadzi poza
przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności podstawowej, która ma istotne
znaczenie dla Emitenta. Pani Elżbieta Mikuła nie prowadzi działalności
konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Według złożonego oświadczenia, Pani Elżbieta Mikuła w ciągu ostatnich pięciu lat:
- nie została skazana za przestępstwo oszustwa;
- nie pełniła funkcji członka organów administrujących, zarządzających,
nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły
się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd
komisaryczny,
- nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony
organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Jerzy Wojdyna
Rok urodzenia: 1937
Życiorys Członka Rady Nadzorczej:
Pan Jerzy Wojdyna posiada wykształcenie średnie. W 1953 r. ukończył Szkołę HandlowoFinansową w Wołominie, a w 1963 r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku
Mazowieckim.
Przebieg kariery zawodowej Pana Jerzego Wojdyny:
1953 - 1955 Gminna Rada Narodowa w Klembowie - księgowy
1957 - 1962 Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie
1962 - 1963 Warszawskie Zakłady Mięsne - kontroler w sekcji rozliczeń i kontroli
1963 - 1967 Gminna Spółdzielnia w Kobyłce - Zastępca Prezesa d.s. handlu
1967 - 1972 Radny Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrówku
1972 - 1998 Radny Gminy Klembów, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
1967 - 1985 Gminna Spółdzielnia SCh w Klembowie - Zastępca Prezesa (do 1972) i
Prezes
1985 - 1989 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Sekretarz Gminnego Zarządu w
Wołominie
1989 - 1992 Kancelaria Sejmu RP - Sekretarz biura poselskiego
1990 - obecnie własna działalność gospodarcza, wspólnik Budo-Market Spółka cywilna
a następnie Budo-Market R. Wojdyna M. Skwarski, J. Wojdyna Sp. J. w
Markach
2000 - obecnie udziałowiec Konsorcjum Stali Sp. z o.o., a następnie akcjonariusz
Konsorcjum Stali S.A.
2011 - obecnie Konsorcjum Stali S.A. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ponadto w ciągu ostatnich pięciu lat oraz w chwili obecnej Pan Jerzy Wojdyna jest aktywnym
inwestorem giełdowym, a jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach
spółek giełdowych nie przekracza 5%.
Pan Jerzy Wojdyna nie jest obecnie oraz w ciągu ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem
(rozumianym również jako udziałowiec lub akcjonariusz} w spółkach kapitałowych lub
osobowych oprócz wyżej wymienionych.
W ciągu ostatnich 5 lat Pan Jerzy Wojdyna nie sprawował funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek.
Oprócz wskazanych wyżej, Pan Jerzy Wojdyna nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest
obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach
kapitałowych lub osobowych.
Według złożonego oświadczenia, Pan Jerzy Wojdyna nie prowadzi poza przedsiębiorstwem
Emitenta innej działalności podstawowej, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za I
wyjątkiem bycia wspólnikiem w Budo-Market R.Wojdyna, M. Skwarski, J. Wojdyna Spółka
Jawna z siedzibą w Markach, której przedmiotem działalności jest sprzedaż materiałów
budowlanych, w tym stali. Pan Jerzy Wojdyna nie prowadzi działalności konkurencyjnej w
stosunku do Emitenta. Według złożonego oświadczenia, Pan Jerzy Wojdyna w ciągu
ostatnich pięciu lat:
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
• nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących
lub zarządzających wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości
lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny;
• nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,

zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Jan Walenty Pilarczyk
Rok urodzenia: 1945
Prof. Jan Walenty Pilarczyk posiada wykształcenie wyższe, w 1970 r. ukończył studia
na Politechnice Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera metalurgii, w
1978 r. uzyskał stopień doktora a w 1997 r. doktora habilitowanego. Od 2007r.
jest profesorem tytularnym a od roku 2010 jest zatrudniony na stanowisku profesora
zwyczajnego w macierzystej Uczelni.
Przebieg kariery zawodowej prof. Jana Walentego Pilarczyka:
1970 - 1972 Asystent na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Politechniki Częstochowskiej,
1972 - 1978 Starszy asystent na Wydziale Metalurgii i Inżynierii
Materiałowej Politechniki Częstochowskiej,
1978 - 1998 Adiunkt na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowe Politechniki
Częstochowskiej,
1998 – 2009 Profesor nadzwyczajny w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii
Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej,
2010 – obecnie Profesor zwyczajny w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii
Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Od 1999 roku prezes Stowarzyszenia
Wychowanków Politechniki Częstochowskiej i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia
Ciągarskiego (Poland Chapter of Wire Association International w USA).
W ciągu ostatnich 5 lat prof. Jan Walenty Pilarczyk sprawował lub sprawuje obecnie
następujące funkcje w organach administrujących, zarządzających lub nadzorczych
spółek:
1999 - 2009 YAWAL System Sp. z o.o. - członek Rady Nadzorczej
2009 – obecnie Final SA w Dąbrowie Górniczej – członek Rady Nadzorczej
2007 - 2008 Bodeko Sp. z o.o. - członek Rady Nadzorczej
2008 - obecnie Konsorcjum Stali S.A. - członek Rady Nadzorczej
Oprócz wskazanych wyżej, prof. Jan Walenty Pilarczyk nie był w ciągu ostatnich
pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administrujących, zarządzających lub
nadzorczych, ani też wspólnikiem (rozumianym również jako udziałowiec lub
akcjonariusz) w spółkach kapitałowych lub osobowych.
Według złożonego oświadczenia, prof. Jan Walenty Pilarczyk nie prowadzi poza
przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności podstawowej, która ma istotne
znaczenie dla Emitenta. Prof. Jan Walenty Pilarczyk nie prowadzi działalności
konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Według złożonego oświadczenia, prof. Jan Walenty Pilarczyk w ciągu ostatnich
pięciu lat:
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających,
nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły
się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd
komisaryczny,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Mieczysław Maciążek
Rok urodzenia: 1954
Pan Mieczysław Maciążek posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia
na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł
magistra inżyniera technologii materiałów.
Przebieg kariery zawodowej Pana Mieczysława Maciążka:
1978 – 1982 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – starszy
asystent
1983 – 1990 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego UNITRA – starszy
ekspert
1984 – 1986 Przedstawiciel PZH UNITRA w Indiach
1983 – 1987 Ekspert RWPG ds. materiałów specjalnych dla elektroniki
1990 – 1991 Kamtar-Pol Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
1991 – 1992 Ranimex Sp. z o.o. – Dyrektor
1992 – obecnie Pipe-Line Sp. z o.o. (dawniej MHL International Sp. z o.o.) Prezes
W ciągu ostatnich 5 lat Pan Mieczysław Maciążek był lub jest wspólnikiem
(rozumianym również jako udziałowiec lub akcjonariusz) następujących spółek:
1992 - obecnie Pipe-Line Sp. z o.o. (dawniej MHL International Sp. z o.o.) udziałowiec
2000 - obecnie Meprozet-Bis Sp. z o.o. - udziałowiec
Oprócz wskazanych wyżej, Pan Mieczysław Maciążek nie był w ciągu ostatnich pięciu
lat i nie jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również jako udziałowiec lub
akcjonariusz) w spółkach kapitałowych lub osobowych.
W ciągu ostatnich 5 lat Pan Mieczysław Maciążek sprawował lub sprawuje obecnie
następujące funkcje w organach administrujących, zarządzających lub nadzorczych
spółek:
1992 - obecnie Pipe-Line Sp. z o.o. (dawniej MHL International Sp. z o.o.) Prezes Zarządu
2000 - obecnie Meprozet-Bis Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
2008 - obecnie Konsorcjum Stali S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2010- obecnie MODECOM S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Oprócz wskazanych wyżej, Pan Mieczysław Maciążek nie był w ciągu ostatnich pięciu
lat i nie jest obecnie członkiem organów administrujących, zarządzających lub
nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych.
Według złożonego oświadczenia, Pan Mieczysław Maciążek nie prowadzi poza
przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności podstawowej, która ma istotne
znaczenie dla Emitenta. Pan Mieczysław Maciążek nie prowadzi działalności
konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Według złożonego oświadczenia, w ciągu ostatnich pięciu lat, Pan Mieczysław
Maciążek:
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających,
nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły
się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd
komisaryczny,

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

