
 

 

 
Szymon Adamczyk 
 
  
Pan Szymon Adamczyk jest absolwentem Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego  
w Gliwicach, a także ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Akademii Ekonomicznej  
w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w spółce Huta Ferrum S.A. w 1992 r., w latach 1993-2000 
był zatrudniony w spółce na stanowisku Kierownika Oddziału Samochodowego, specjalisty oraz 
starszego specjalisty do spraw handlowych. W latach 2000-2002 był kierownikiem Działu Sprzedaży,  
a następnie Dyrektorem ds. Sprzedaży i Specjalistą ds. Sprzedaży w Firmie Marek Myśliwiec sp. z o.o. 
  
Od grudnia 2002 r. Pan Szymon Adamczyk związany jest z Alumetal S.A. rozpoczynając pracę  
na stanowisku Dyrektora Handlowego, od 2003 r. byt członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym,  
a w latach 2009-2013 Wiceprezesem Zarządu. Od lutego 2013 r. do września 2018 r. pełnił funkcję 
Prezesa Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal. Od października 2018 roku jest 
Członkiem Rady Nadzorczej Alumetal S.A., a od 2019 roku do listopada 2021 pełnił funkcję Członka 
Rady Nadzorczej w spółce Feerum S.A. Ponadto Pan Szymon Adamczyk pełni funkcję Członka Rady 
Nadzorczej w spółkach U-Cont Sp. z o.o. od 2011 r., od 2019 w TORPOL S.A. oraz w Polenergia S.A. od 
maja 2022 r.  
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Szymon Adamczyk nie prowadzi w żadnej formie działalności 
konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  
 
Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Szymon Adamczyk spełnia kryteria niezależności 

członka Rady Nadzorczej określone w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. 

dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek 

giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.2005.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz 

w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. 


