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RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2022 

 

DATA: 1.07.2022  

 

 

TYTUŁ: Zmiana w składzie Zarządu 

 

Zarząd Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 1 lipca 2022 r.  Rada Nadzorcza 

Anwim S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Artura Krzyka na funkcję członka Zarządu na 3 letnią 

kadencję. 

 

Pan Artur Krzyk jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i uzyskał tytuł magistra 

inżyniera  na  Wydziale Towaroznawstwa. Pan Artur Krzyk ukończył także liczne szkolenia krajowe oraz 

zagraniczne. Pan Artur Krzyk doświadczenie zawodowe nabywał w spółkach zajmujących się handlem 

paliwami pracując kolejno w:  BP Europa SE, ONICO S.A. oraz w GK ANWIM S.A. 

 

Szczegółowy opis kariery zawodowej nowego członka zarządu znajduje się w życiorysie, który 

stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie 

obrotu na Catalyst) 

 

 

Załącznik: 

 Życiorys Pana Artura Krzyka 
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ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  

 Imię i Nazwisko: 

o Artur Krzyk 

 Funkcja w organie zarządzającym Emitenta 

o Członek Zarządu  

 termin upływu kadencji: 

o 1 lipca 2025 r. 

 Inne funkcje członka zarządu u Emitenta 

o Dyrektor Operacyjny ds. Importu 

 

  

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Pan Artur Krzyk jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i uzyskał tytuł 

magistra inżyniera  na  Wydziale Towaroznawstwa. 

 

Pan Artur Krzyk ukończył także szkolenia krajowe oraz zagraniczne w zakresie: 

 “ Language Training for business” prowadzone przez Canning School, 

 “Trading Foundations” prowadzone przez BP OIL UK, 

 “International Crude and Products Trading. ARA region” prowadzone przez 

CONFIDENCE CAPITAL, 

 “Modern Safety Management” prowadzone przez DNV, 

 

Pan Artur Krzyk doświadczenie zawodowe nabywał w spółkach zajmujących się handlem 

paliwami, pracując kolejno w :  BP Europa SE, ONICO S.A. oraz GK ANWIM S.A. 

na stanowiskach: 

 BP Europa SE : 

06.1995-1996 - IST Supply & Distribution Rep., 

1996-1998 – IST  LogisticManager, 

1998-2000 - LPG Terminal Manager, 

2000-2002 - LPG Supply & Trading Manager CEE, 

2002-2011 - Wholesale Manager, 

2011-04.2014 - Supply&Wholesale&Pricing Manager. 

 

 ONICO S.A. 

05.2014 – 08.2019 – Dyrektor Handlowy, 

06.2015 – 01.2019-  Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, 
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 ESPPOL TRADE S.A. 

12.2019 – Dyrektor Operacyjny ds. Importu 

02.2020 – Członek Zarządu  

 

 Anwim S.A. 

10.2019-11.2019 -Dyrektor Operacyjny ds. Importu 

11-2019 – 06.2022– zastępca dyrektora ds. zaopatrzenia logistyki i klientów kluczowych 

07.2022 -Dyrektor Operacyjny ds. Importu  

 
  

3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta,  

Członek zarządu Esppol Trade S.A. czyli spółki zależnej od Anwim S.A. 
 
Pan Artur Krzyk prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w, której 
przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej jest PKD 46.12.Z -
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 
przemysłowych. 
 

4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 3 

ostatnich lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 

trzech wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub 

jest nadal wspólnikiem,  

 

 Esppol Trade S.A. - Pan Artur Krzyk  pełni funkcję członka zarządu, 

 Onico Oil S.A. -  Pan Artur Krzyk  posiada 10 % akcji spółki, 

 Adbit sp. z o.o. – Pan Artur Krzyk posiada 33,33 % udziałów w kapitale 
zakładowym spółki. Spółka od 16 lutego 2022 r. jest zawieszona, 

 APR DEVELOPMENT sp. z o.o. - Pan Artur Krzyk posiada 51 % udziałów w 
kapitale zakładowym spółki. Spółka od 16 lutego 2022 r. jest zawieszona. 

 
  

5. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o  ofercie lub 

ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie 

ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  
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Nie dotyczy  
 

6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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,  

 
Pan Artur Krzyk pełnił funkcję członka zarządu w Onico S.A.  w okresie 06.2015 do 
01.2019, gdzie postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. sądu rejonowego dla m. st. 
Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw 
upadłościowych, restrukturyzacyjnych wszczął postępowanie restrukturyzacyjne 
(XVIII GR 23/20 (WCZEŚNIEJ GR 25/19). 
 
W okresie pełnienia funkcji przez Pana Artura Krzyka spółka Onico S.A.  nie 
znajdowała się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz nie był złożony 
żaden wniosek o wszczęcie takiego postępowania ani o wszczęcie postępowania 
upadłościowego. 
 
 

7. informację, 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,  

 
Pan Artur nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Anwim S.A, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej 
lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
 

8. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym;  

 
Nie dotyczy  
 
 
Nazwiska i imiona osób składających podpisy: 

 


