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Od lipca 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu Energa Operator Wykonawstwo
Elektroenergetyczne sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, która realizuje projekty budowlane
rozbudowy i utrzymania sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Doświadczenie
zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych w podmiotach gospodarczych
i w zakresie nadzoru właścicielskiego. Od 1995 roku w ramach własnej działalności
gospodarczej realizował usługi doradcze dla szeregu firm sektora publicznego
i prywatnego w wielu branżach, w tym transportowej, budowlanej czy związanej
ze szkolnictwem.
Jako Wiceprezes Zarządu Fundacji „Universitatis Varsoviensis” od 1996 roku odpowiadał
za realizację szeregu inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i

charytatywnych oraz

promujących patriotyzm gospodarczy.
Wieloletnia praktyka w zakresie nadzoru właścicielskiego obejmuje również m.in. funkcje
w Radach Nadzorczych: Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Pebeka S.A., KGHM ZANAM
S.A., Trade Trans Karya sp. z o.o. czy Wytwórni Lin Stalowo-Gumowych SAG sp. z o.o.
Katarzyna Krupa
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Pracownik Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie zajmuje się nadzorem pracy
wydziału odpowiedzialnego za nadzór nad spółkami z większościowym udziałem Skarbu
Państwa. W latach 1998-2017 była pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa,
a następnie Ministerstwa Rozwoju, realizując zadania z zakresu przekształceń
własnościowych oraz nadzoru właścicielskiego. Umiejętności zawodowe zdobywała
pracując w organach spółek kapitałowych. Zasiadała m.in. w radach nadzorczych firm:
Zakłady Azotowe Puławy SA, Kopex SA, Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa
Ekonomiczna SA.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru właścicielskiego nad
spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz transakcjami na rynku kapitałowym.
Jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Pol-Mot Holding SA w restrukturyzacji
z/s w Warszawie.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec
działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A., nie uczestniczą w spółce
konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki
osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako
członkowie jej organów, jak również nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
2018 poz. 757)

