Janusz Koclęga – Prezes Zarządu
Janusz Koclęga sprawuje funkcję Prezesa Zarządu BODEKO HOTELE Sp. z o.o. od 26 listopada 2007 roku
oraz funkcję Wiceprezes Zarządu KONSORCJUM STALI S.A. od 2008 roku.
Pan Janusz Koclęga (ur. 1954r.) posiada wykształcenie wyższe, w 1978r. ukończył studia na Wydziale
Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera hutnika.
Przebieg pracy zawodowej:
 1978r. – 1991r. – Kierownik Oddziału w Hucie Zawiercie w Zawierciu, Wydz. Walcowni Bruzdowej,
 1989r. – 2000r. – Wspólnik BODEKO s.c.
 2000r. – 2008r. – Prezes Zarządu BODEKO Sp. z o.o.
 2002r. – 2008r. – Prezes Zarządu KORAP STEEL Sp. z o.o.
 2003r. – 2007r. – Prezes Zarządu STOK Sp. z o.o.
 od 26.11.2007r. – Prezes Zarządu BODEKO HOTELE Sp. z o.o.
 od 2008r. – Wiceprezes Zarządu KONSORCJUM STALI S.A.
W ciągu ostatnich 5 lat Pan Janusz Koclęga sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych spółek oraz był wspólnikiem:
 od 26.11.2007r. – Prezes Zarządu BODEKO HOTELE Sp. z o.o.
 od 14.12.2007r. – Wiceprezes Zarządu KONSORCJUM STALI S.A.
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 5 lat i nie jest obecnie członkiem
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ni też wspólnikiem w spółkach kapitałowych
lub osobowych.
Pan Janusz Koclęga nie prowadzi poza spółką BODEKO HOTELE Sp. z o.o. innej działalności podstawowej,
która ma istotne znaczenie.
Pan Janusz Koclęga w ciągu ostatnich 5 lat:
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
 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;
 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu
spraw jakiegokolwiek emitenta.

