
Ireneusz Dembowski – Członek Rady Nadzorczej 
Rok urodzenia: 1954 
 

Pan Ireneusz Dembowski posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale 
Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera hutnika. 
 
 

Przebieg kariery zawodowej Pana Ireneusza Dembowskiego: 
1978 - 1991 Huta Zawiercie w Zawierciu, mistrz zmianowy, specjalista, ds. sprzedaży, 

kierownik 
1991 - 2000 Bodeko S.C. - dyrektor 
2000 - 2008 Bodeko Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
2003 – 2007 Stok Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
2007 - obecnie Bodeko Hotele Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
2007 -29.06.2015 Konsorcjum Stali S.A. - Członek Zarządu 
 
 
W ciągu ostatnich 5 lat Pan Ireneusz Dembowski był lub jest wspólnikiem (rozumianym również jako 
udziałowiec lub akcjonariusz) następujących spółek: 
 
2007 - 2009 Polcynk Sp. z o.o. – udziałowiec 
 
Ponadto w ciągu ostatnich pięciu lat oraz w chwili obecnej Pan Ireneusz Dembowski jest aktywnym 
inwestorem giełdowym, a jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach spółek 
giełdowych, poza akcjami Konsorcjum Stali S.A., nie przekracza 5%. 
 
Oprócz wskazanych wyżej, Pan Ireneusz Dembowski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest 
obecnie wspólnikiem (rozumianym również jako udziałowiec lub akcjonariusz) w spółkach 
kapitałowych lub osobowych. 
 
W ciągu ostatnich 5 lat Pan Ireneusz Dembowski sprawował lub sprawuje obecnie następujące 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek: 
 
2000 - 2008 Bodeko Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
2003 – 2007 Stok Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
2007 - obecnie Bodeko Hotele Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
2007 - 29.06.2015 
2014 – obecnie 

Konsorcjum Stali S.A. - Członek Zarządu 
Passat – Stal S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

  
 
Oprócz wskazanych wyżej, Pan Ireneusz Dembowski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest 
obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach 
kapitałowych lub osobowych. 
 
 
Według złożonego oświadczenia, Pan Ireneusz Dembowski : 
 posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 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 (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), 

 nie mają do niego zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek  
wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych. 

 nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również 
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 
członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta. 

 


