
Marcin Kondraszuk

ur. 1973, jest absolwentem wydziału Zarządzania Produkcją, Politechniki Warszawskiej.

Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu analizy strategicznej przedsiębiorstwa, organizacji i zarządzania, oraz

planowania finansowego. Od 27 lat związany jest z obszarem organizacji i zarządzania spółkami, w tym notowanymi na

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W latach 1996-1998 związany z Praktyczną Szkołą Innowacji, gdzie jako konsultant brał udział w organizacji i szkoleniu

pracowników przedsiębiorstw branży budowlanej, transportowej oraz FMCG w zakresie zarządzania organizacją, analizy

finansowej oraz zarządzania personelem. W latach 2003-2007 był Prokurentem, a następnie Wiceprezesem w spółce

Towarowa Park Sp. z o.o., realizującej projekt deweloperski w centrum Warszawy. W latach 2003-2022 był członkiem

Rady Nadzorczej Mieleckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A., a w okresie 2013-2014 - członkiem Rady Nadzorczej

REMAK S.A.

Od lipca 1998 związany jest z Mostostalem Warszawa S.A. W latach 2001-2012 był zastępcą, a następnie od 2006

Dyrektorem Biura Organizacyjno-Prawnego kierując obsługą prawną Spółki i realizując kompleksową obsługę jej

organów. Od 2012 do 2018 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządu.

Od 2018 do dzisiaj jest Dyrektorem Biura Wsparcia Produkcji i Organizacji, kierując obszarem organizacyjnym Spółki,

obszarem compliance, zarządzaniem roszczeniami, a także obsługą gwarancyjną zrealizowanych projektów. Od lipca

2012 jest Prokurentem Mostostalu Warszawa S.A.

Zasiada w Radach Nadzorczych AMK Kraków S.A., Mostostal Power Deyelopment Sp. z o.o.
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Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie do składu Rady Nadzorczej 11 kadencji
Mostostal Płock S.A.
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Do: Walnego Zgromadzenia
Mostostal Płock S.A.

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.
oraz inne oświadczenia

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Płock S.A.
(„Spółka”) z siedzibą w Płocku, a ponadto oświadczam, że:

1) nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez mnie funkcji członka
Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 1 i 2 lub 387
KS H;

2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Mostostal Płock S.A. z
siedzibą w Płocku, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy
się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako
członek jej organu;

4) nie figuruję w Krajowym i Międzynarodowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
5) nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w Ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
6) jestem rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby

głosów w Spółce;
7) nie spełniam kryteriów niezależności członka komitetu audytu rad nadzorczych określonych w Ustawie z

dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Art. 129
ust. 3.
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