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Emitent- BALTICON S.A. (dalej jako "Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że 
z dniem 31 sierpnia 2020 roku do składu Zarządu na okres kolejnej kadencji tj. na lata 2020-2023 
powołano następujące osoby, a to: 
1) Pana Tomasza Szmida - Prezes Zarządu, 
2) Pana Michała Magdziarza - Wiceprezes Zarządu, 
3) Pana Adriana Kiedrowskiego - Wiceprezes Zarządu. 
 
Wszystkie w/w osoby sprawowały swoje funkcje członków Zarządu w poprzedniej kadencji. 
 
Poniżej Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące każdego z wyżej wymienionych członków 
Zarzadu. 
 
1) Pan Tomasz Szmid- Prezes Zarządu, kadencja tego członka Zarządu mija 31 sierpnia 2023 roku. 
 
Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 
a) 1981 - 1986 - Studia na Politechnice Gdańskiej. 
b) 1995 - 1997 - Studia podyplomowe MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i 
Strathclyde University w Glasgow. 
c) 1986 - 1992 - Asystent w Instytucie Morskim w Gdańsku. 
d) 1989 – 1997 – Przedstawiciel firmy UNICON Intl. Firma kontrolująca produkcję i eksploatację 
kontenerów morskich. 
e) od 1997 roku do dziś związany z BALTICON, od stycznia 2001 roku Dyrektor Zarządzający a 
następnie Prezes Zarządu BALTICON Sp. z o.o. do kwietnia 2013 roku, 
f) od września 2010 roku do dziś Prezes Zarządu BALTICON S.A. 
g) od października 2019 r. Prezes Zarządu Balticon Transport Sp. z o.o. 
h) od maja 2019 r. Prezes Zarządu Eco Produkcja Sp. z o.o.. 
i) od października 2018r Prezes Zarządu Depot Serwis Sp. z o.o. 
j) od października 2015 r. do dziś Prezes Zarządu BLT ASSETS sp. z o.o. 
 
Ponadto Pan Tomasz Szmid pozostaje wspólnikiem w spółkach BLT ASSETS sp. z o.o. oraz 
wspólnikiem w BLT Consulting S.C. Pan Tomasz Szmid nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności 
poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Tomasz Szmid w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem 
organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie. 
 
Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w 
szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie 
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego. 
 
Nie zaistniały jakiekolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie 
ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
Pan Tomasz Szmid nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 
(innej niż w/wymienione) lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 



 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
2) Pan Michał Magdziarz- Wiceprezes Zarzadu, kadencja tego członka Zarządu mija 31 sierpnia 2023 
roku. 
 
Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 
 
a) 1999 - 2005 - Studia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
b) 2008 - 2011 - Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. 
c) 2013 - 2015 - Studia podyplomowe Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
d) 1999 - 2002 - Inspektor Kontroli ds. Kontenerów w SGS Polska Sp. z o.o. 
e) od 2002 roku do dziś związany z BALTICON, od 2007 Kierownik Działu Handlowego w BALTICON 
Sp. z o.o. 
f) W grudniu 2010 roku powołany na Wiceprezesa Zarządu BALTICON S.A. 
f) od maja 2015r Administrador Unico w spółce Balticon Contenedores S.L. (Hiszpania). 
g) od października 2015 r. do dziś Członek Zarządu BLT ASSETS sp. z o.o. 
h) od stycznia 2017 r. Wiceprezes Zarządu Balticon Transport Sp. z o.o.. 
i) od maja 2019r Wiceprezes Zarządu Eco Produkcja Sp. z o.o.. 
j) od października 2018r Wiceprezes Zarządu Depot Serwis Sp. z o.o.. 
 
Ponadto Pan Michał Magdziarz pozostaje wspólnikiem w spółkach BLT ASSETS sp. z o.o. oraz 
wspólnikiem w BLT Consulting S.C. Pan Michał Magdziarz nie wykonuje jakiejkolwiek innej 
działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Michał Magdziarz w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem 
organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie. 
 
Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w 
szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie 
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego. 
 
Nie zaistniały jakiekolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie 
ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
 
Pan Michał Magdziarz nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 
(innej niż w/wymienione) lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
3) Pan Adrian Kiedrowski- Wiceprezes Zarzadu, kadencja tego członka Zarządu mija 31 sierpnia 2023 
roku. 
 
Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 
a) 2007 - 2010 - Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, kierunek: Finanse i Rachunkowość. 
b) 2010 - 2012 - Studia na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek: Ekonomia. 
c) 2014 - 2015 - Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, kierunek: Controlling Finansowy 
w Grupach Kapitałowych. 
d) 2015-2017- Studia podyplomowe MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. 
e) 2010 - 2012 - Pracownik działu finansowego w GK INTERCHEM S.A. 
f) 2013 - obecnie - Kontroler Finansowy w IPON INVEST Marczyński Uhlenberg Kamiński S.J. 
g) od 2012 roku do dziś - związany z BALTICON: 
h) od 2012 do końca 2013 - jako Analityk Finansowy, 
i) od 2014 - jako Kontroler Finansowy. 
j) w maju 2014 roku powołany na Wiceprezesa Zarządu BALTICON S.A. 



k) od października 2015 r. do dziś Członek Zarządu BLT ASSETS sp. z o.o. 
l) od czerwca 2016r Administrador Unico w spółce Balticon Contenedores S.L. (Hiszpania). 
m) od stycznia 2017 r. Prezes Zarządu Balticon Transport Sp. z o.o., od października 2019r jako 
Wiceprezes Zarządu. 
n) od października 2017r do października 2019r Członek Komisji Rewizyjnej Rady Interesantów Portu 
Gdynia. 
o) od grudnia 2017 r. Prezes Zarządu Eco Produkcja Sp. z o.o., od maja 2019r jako Wiceprezes 
Zarządu. 
p) od października 2018r Wiceprezes Zarządu Depot Serwis Sp. z o.o. 
 
Ponadto Pan Adrian Kiedrowski pozostaje wspólnikiem w spółce BLT ASSETS sp. z o.o., oraz 
wspólnikiem w BLT Consulting S.C. Pan Adrian Kiedrowski nie wykonuje jakiejkolwiek innej 
działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Adrian Kiedrowski w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem 
organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie. 
 
Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w 
szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie 
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego. 
 
Nie zaistniały jakiekolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie 
ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
 
Pan Adrian Kiedrowski nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 
(innej niż w/wymienione) lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z § 10 pkt 20 
Załącznika 1 do Regulaminu ASO „ Dokument Informacyjny”. 
 
 
 

• Adrian Kiedrowski - Wiceprezes Zarządu 

 


