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Janusz Koclęga – Członek Rady Nadzorczej 
 
 

Pan Janusz Koclęga (ur. 1953r.) posiada wykształcenie wyższe, w 1978r. ukończył studia na Wydziale 

Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera hutnika.  

 

Przebieg pracy zawodowej:  

 1978r. – 1991r. – Huta Zawiercie w Zawierciu, Wydz. Walcowni Bruzdowej - kierownik oddziału  

 1989r. – 2000r. – BODEKO s.c. - wspólnik 

 2000r. – 2008r. – BODEKO Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

 2002r. – 2008r. – KORAP Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

 2003r. – 2007r. – STOK Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

 2007r. – obecnie - BODEKO HOTELE Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

 2007r. – 29.06.2015r. - KONSORCJUM STALI S.A. - Wiceprezes Zarządu 

 2014 – obecnie - Bowim SA – Członek Rady Nadzorczej 

 2015 – obecnie - KONSORCJUM STALI S.A. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

 

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Janusz Koclęga był lub jest wspólnikiem (rozumianym również jako 
udziałowiec lub akcjonariusz) następujących spółek:  

 2000 - 2008 Bodeko Sp. z o.o. - udziałowiec 

 2007 - 2009 Polcynk Sp. z o.o. – udziałowiec 

 2008 - obecnie Konsorcjum Stali S.A. - akcjonariusz 

 

Jest akcjonariuszem Spółki KONSORCJUM STALI S.A. dysponującej akcjami reprezentującymi nie mniej 

niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu „Bowim” S.A.  

KONSORCJUM STALI S.A. prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku BOWIM S.A.  

 
Oprócz wskazanych wyżej, Pan Janusz Koclęga nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie 
wspólnikiem (rozumianym również jako udziałowiec lub akcjonariusz) w spółkach kapitałowych lub 
osobowych. 
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W ciągu ostatnich 5 lat Pan Janusz Koclęga sprawował lub sprawuje obecnie następujące funkcje w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek: 

 2000 - 2008 Bodeko Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

 2002 – 2008 Korap Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

 2003 – 2007 Stok Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

 2007 - obecnie Bodeko Hotele Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

 2007 – 29.06.2015 Konsorcjum Stali S.A. - Wiceprezes Zarządu 

 2014 – obecnie Bowim S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 2015 – obecnie KONSORCJUM STALI S.A. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

 
 
Oprócz wskazanych wyżej, Pan Janusz Koclęga nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub 
osobowych. 
 
 
Pan Janusz Koclęga:  

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 

Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i 

w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), 

 nie toczy się  przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej 

wymienionymi przepisami prawa, 

 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie mają do niego zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek 

wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub 

zarządzających wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w 

stanie upadłości lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny, 

 pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w KONSORCJUM STALI S.A., która 

prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. 

 


