ANDRZEJ TOMASZEWSKI – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Lat 67, wykształcenie wyższe (magister pedagogiki), ukończył studia na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył Studium
Podyplomowe Zarządzania Finansami Osobistymi na SGH w Warszawie oraz Kurs Syndyków,
Nadzorców Sądowych i Zarządców SSP w Krakowie.
Andrzej Tomaszewski kolejno pracował:
1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor,
2) w roku 1980 w ZMPG Stomil Środa z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor,
3) w latach 1980-1982 na Akademii Rolniczej w Poznaniu jako asystent,
4) w latach 1982-1984 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako asystent,
5) w latach 1984-1987 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej jako dyrektor,
6) w latach 1987-1988 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej jako pedagog środowiskowy,
7) w latach 1987-1989 w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu jako wizytator metodyk,
8) w latach 1989-1991 w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym KOiW Poznaniu jako doradca
metodyczny,
9) w roku 1991 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej jako nauczyciel,
10) od roku 1991 prowadzi własną działalność gospodarczą – agencję pośrednictwa finansowego i
ubezpieczeniowego, z siedzibą w Słupi Wielkiej,
11) od 1995 roku unit manager, a później trener wewnętrzny w Aviva Sp. z o.o, należącej do Grupy
Aviva - korporacji finansowo- ubezpieczeniowej.
12) do 2019 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Decora S.A.
13) od 2004 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, a później Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Lena Lighting S.A.
Andrzej Tomaszewski
Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej
wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest
członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Andrzej Tomaszewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Tomaszewski nie pełnił funkcji osób
nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
likwidacji.
Pan Andrzej Tomaszewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek
Handlowych.

