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Załącznik do raportu ESPI 45/2019 

 

Tomasz Skupień – Prokurent SARE S.A. 

 

1. Imię i nazwisko 

Tomasz Skupień 

2. Data powołania 

27.08.2019 r. 

3. Funkcja powierzona w SARE S.A. 

Prokurent 

4. Wykształcenie i odbyte kursy 

1999-2004 - Akademia Ekonomiczna, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Kierunek: Finanse i Bankowość, 

Specjalność: Rachunkowość         

 

2017 -  Ukończony kurs „Ceny transferowe. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji podatkowej”                                                     

                                                   

                                                    

5. Zajmowane wcześniej stanowiska oraz funkcje pełnione w organach zarządczych  

i nadzorczych 

maj 2013 - obecnie - SARE S.A. - Księgowy (maj 2013 – grudzień 2013), Główny Księgowy (styczeń 2014 

- luty 2016), Dyrektor Finansowy (marzec 2016 - obecnie)                                

                                                  

listopad 2012 – kwiecień 2013 - PricewaterhouseCoopers SDC Poland sp. z o.o. - Koordynator                                     

                                                    

czerwiec 2008 – wrzesień 2012 - Ista Shared Services Polska sp. z o.o. - Koordynator zespołu 

księgowego                                                 

                                                    

styczeń 2007 – maj 2008 - Capgemini Polska sp. z o.o. - księgowy 

 

maj 2005 - grudzień 2006  - Biuro rachunkowe mgr Wioletta Gądek w Rybniku - księgowy 

           

listopad 2004 - kwiecień 2005 - ING BANK ŚLĄSKI - stażysta 

 

 

 

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Tomasz Skupień: 

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,   

- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,   

- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,   

https://www.linkedin.com/company/2653454/
https://www.linkedin.com/company/2653454/
https://www.linkedin.com/company/1519/
https://www.linkedin.com/company/1519/
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- nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących  

w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd 

komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,   

- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec 

Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,   

- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 


