
 Zarząd Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu 

bieżącego nr 7/2020 z dnia 4 września 2020 r., niniejszym przekazuje życiorysy 

pozostałych czterech członków Rady Nadzorczej Spółki, powołanych uchwałami 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 września 2020 r., tj. Pani Violetty 

Lesiniewskiej-Piłat, Pani Krystyny Biernat, Pana Czesława Szczepaniaka oraz Pana 

Sebastiana Lesiniewskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect".

•Bogusław Piłat - Prezes Zarządu



ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY NADZORUJĄCEJ ROCCA S.A.: 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
Sebastian Lesiniewski, Członek Rady Nadzorczej, powołany do pełnienia funkcji na 

okres trzyletniej kadencji, tj. do dnia 4 września 2023 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Absolwent Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek Stosunki Międzynarodowe spec. 

transport, spedycja, logistyka.  Członek Rady Nadzorczej Emitenta. 

c) 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 
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach (Członek Rady Nadzorczej – nadal) 

d) 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 
nie skazany 

e) 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 
nie dotyczy 

f) informacja, 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 
nie prowadzi 

g) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 
nie figuruje 

 

 

 

 

 

 

 



ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY NADZORUJĄCEJ ROCCA S.A.: 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
Krystyna Biernat, Członek Rady Nadzorczej, powołana do pełnienia funkcji na okres 

trzyletniej kadencji, tj. do dnia 4 września 2023 r. 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek politologia - w specjalności administracja 

europejska. Członek Rady Nadzorczej Emitenta. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
nie dotyczy 

d) 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 
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach (Członek Rady Nadzorczej – nadal) 

e) 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 
nie dotyczy 

f) 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 
nie dotyczy 

g) informacja, 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 
nie dotyczy 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 
nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 



  

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY NADZORUJĄCEJ ROCCA S.A.: 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
Violetta Lesiniewska-Piłat, Członek Rady Nadzorczej, powołana do pełnienia funkcji na 

okres trzyletniej kadencji, tj. do dnia 4 września 2023 r. 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej kierunek Skarbowość podatkowa, 

a ponadto podyplomowo: 

- Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych o specjalności 

Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia, 

- Absolwentka Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w 

zakresie Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

Członek Zarządu trzech spółek i Rady Nadzorczej Emitenta. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
nie prowadzi działalności znaczącej dla emitenta 

d) 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 
- Benett Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwieńsku (wspólnik i Prezes Zarządu – nadal); 

- Lawendowe Wzgórza Sp. z o.o. z siedzibą w Chotkowie – (wspólnik i Prezes Zarządu 

– nadal); 

- Zagroda Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chotkowie – (wspólnik i Prezes Zarządu – 

nadal); 

- Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach (członek Rady Nadzorczej – nadal). 

e) 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 
nie skazana 

f) 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 
nie dotyczy 

g) informacja, 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 
nie dotyczy 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 
nie figuruje 



ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY NADZORUJĄCEJ ROCCA S.A.: 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
Czesław Szczepaniak, Członek Rady Nadzorczej, powołany do pełnienia funkcji na 

okres trzyletniej kadencji, tj. do dnia 4 września 2023 r. 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Osoba zarządzająca dużymi gospodarstwami rolnymi. W przeszłości przedsiębiorca, z 

doświadczeniem w tworzeniu kilku organizacji od podstaw, w różnych sektorach, w tym 

sieci sklepów. Posiada wysokie kompetencje organizacyjne. Członek Rady Nadzorczej 

Emitenta. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
nie dotyczy 

d) 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 
Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach (Członek Rady Nadzorczej – nadal) 

e) 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 
nie dotyczy 

f) 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 
nie dotyczy 

g) informacja, 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 
nie dotyczy 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 
nie dotyczy 

 

 

 


