1) Imię, nazwisko, zajmowanie stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Grzegorz Wrona - Prezes Zarządu
Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Mandaty Członków zarządu wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Grzegorz Wrona ukończył Politechnikę Lubelską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.
Specjalność: samochody i ciągniki.
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży samochodowej, z którą związany jest od początku kariery zawodowej.
W 1993 roku rozpoczął pracę w Fabryce Łożysk Tocznych Kraśnik S.A., w której pracował jako technolog.
W latach 2002 do 2010 roku obejmował stanowisko specjalisty ds. techniczno-konstrukcyjnych w Tsubaki-Hoover
Polska, w latach od 2004 do 2008 pełnił funkcję członka zarządu dyrektora rozwoju strategicznego, w latach od 2008
do 2010 roku był dyrektorem rozwoju strategicznego. W 2010 roku w Iławskich Zakładach Części Samochodowych
(poprzednik prawny emitenta) objął funkcję prezesa zarządu, od sierpnia 2010 roku do października 2017 roku Iławskie Zakłady Części Samochodowych (obecnie CSY S.A.) – prezes zarządu. Funkcję tę pełni ponownie od września
2018 roku.
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta: nie wykonuje
4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:
Rodex Sp. z o.o.– Prezes Zarządu – nadal
Zastal SA – Wiceprezes Zarządu – zakończona
Partner Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – zakończona
Ciasteczka z Krakowa S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej – zakończona
Skarem Sp. o.o. – Wiceprezes Zarządu - zakończona
5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa
oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu
lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego:
nie dotyczy
6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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
7) Informacje, 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
8) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
nie figuruje.

