
Dane Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. 
 
Imię: Jarosław 
Nazwisko: Puzoń 
 
Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
Termin upływu kadencji: 26.06.2022 

 
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Hefal Serwi S.A. 
07.04.2015- nadal 
Pełnomocnik Zarządu ds. sprzedaży i rozwoju infrastruktury sportowej 
 
J.Musioł Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARKO Spółka Jawna   
05.11.2014-03.04.2015 
Dyrektor Zarządzający 
 
Hefal Serwis S.A.(wcześniej Hefal Serwis Sp. z o.o.)  
01.05.2004-31.10.2014 
 
Wiceprezes Zarządu 01.01.2011-14.07.2014 
Członek Zarządu 01.07.2010-31.12.2010 
 
Dyrektor ds. Obiektów Sportowych 01.09.2009-31.10.2014  
Dyrektor Handlowy ds. Obiektów Sportowych 01.04.2008-31.08.2009 
Dyrektor Techniczny ds. Obiektów Sportowych 01.05.2006-31.03.2008 
Dyrektor Techniczny 01.05.2005-30.04.2006 
Dyrektor 01.05.2004-30.04.2005 
 
Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „Promat-Gliwice” sp. z o.o. w Gliwicach  
01.09.2000-30.04.2004 
Wiceprezes Zarządu 
 
Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „Promat” sp. z o.o. w Gdyni, oddział w Gliwicach 
01.03.1998-31.08.2000 
Zastępca Dyrektora Oddziału 
 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju   
02.07.1990-28.02.1998 
Kierownik Sekcji Pomiarów i Diagnostyki Urządzeń Energetycznych 01.12.1993-28.02.1998 
Specjalista ds. Diagnostyki i Profilaktyki Urządzeń Ciepłowniczych 02.07.1990-30.11.1993 
 
Centrum Usług Promocyjno-Specjalistycznych „Remix” sp. z o.o. w Bytomiu  
02.01.1989-30.05.1990 
Kierownik Zespołu Wykonawczego 
 
2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta: 
Nie dotyczy 
 
 
 



3. 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: 

Alumast S.A. – Członek Rady Nadzorczej (nadal) 
Hefal Serwis S.A.- Wiceprezes Zarządu (do 07.2014) 
 
4. 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 
 
5. 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 
 
6. 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 
 
7. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
Nie dotyczy 
 
 


