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Informacje dotyczące Pana Roberta Końskiego 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
Robert Koński – Członek Rady Nadzorczej Platige Image S.A. 

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat.  

Obecna kadencja Rady Nadzorczej upłynie z dniem 12 kwietnia 2027 r.  

 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Rocznik 1966. Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz 
Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od marca 2020 prezes zarządu i partner w firmie 
konsultingowej Five Rand.  Od grudnia 2013 do lutego 2020 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny 
Rathdowney Resources.  Spółka prowadzi prace które mają na celu potwierdzenie obecności i jakości 
złóż oraz określenie opłacalności budowy w powiecie zawierciańskim kopalni rud cynku i ołowiu. W 
latach 2012 do 2013 Doradca Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W latach 2008-
2012 związany z Kulczyk Holding S.A. początkowo jako Członek Zarządu, Chief Operating Officer Kulczyk 
Holding S.A.  a od lipca 2010 jako Doradca Zarządu. Przez poprzedzające sześć lat związany z Euronet 
Worldwide, Inc., najpierw jako szef na Polskę, następnie Dyrektor Regionalny. Wcześniej zajmował 
stanowisko partnera w Horton International (firma z branży executive search), konsultanta w Egon 
Zehnder International pracował również jako Fixed Income Manager w IB Austria Securities S.A. W 
latach 1990 – 1995 jako doradca Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) 
pracował przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych, był również 
członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Przewodniczący Rady 
Nadzorczej MABION S.A. i członek Rady Nadzorczej FIGENE S.A. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 
Działalność Pana Roberta Końskiego poza emitentem nie ma istotnego znaczenia dla emitenta 
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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  
 
MABION S.A. Członek Rady Nadzorczej od 14/6/2017, od 13/5/21 Przewodniczący Rady Nadzorczej 
FIGENE S.A. Członek Rady Nadzorczej od 1/4/21 
KRUK S.A. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej od 2014 do 25/6/19. 
 
Rathdoweny Resources Polska, Prezes Zarządu od 12/2013 do 2/2020. 
 
e) 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  

 



Pan Robert Koński nie jest karany za jakiekolwiek przestępstwa. W związku z powyższym nie otrzymał 
też sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 
prawa handlowego. 
f) 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  

Pan Robert Koński nie pełnił funkcji w tego rodzaju podmiotach. 
 
g) informację, 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  

Pan Robert Koński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Pan Robert Koński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 


