
 

ANDREAS GOLOMBEK 

Absolwent Politechniki w Bielefeld. Po studiach pracował w firmie AEG (później Alstom i CEGELEC), 

gdzie odpowiadał za sprzedaż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 2002 r. objął stanowisko 

prezesa nowo założonej spółki CEGELEC w Polsce, której markę budował i prowadził do końca 2005 

roku. W lutym 2006 roku objął stanowisko prezesa zarządu firmy Lurgi S. A. w Krakowie, odpowiadając 

za sprzedaż, dostawy, sprawy personalne i jakość. Grupa Lurgi w 2007 roku została przejęta przez 

Grupę Air Liquide, co skutkowało odpowiednim zwiększeniem zakresu obowiązków. Od stycznia 2010 

r. stał się również członkiem Executive Team Grupy Lurgi, odpowiedzialnym za globalne zakupy i 

dostawy. Od 2012 roku powierzono mu dodatkowo także odpowiedzialność za realizację projektów w 

Air Liquide Engineering w obrębie Europy Centralnej i Wschodniej i krajach CIS 

W 2015 roku Andreas Golombek założył firmę go&management GmbH S. K. Firma oferuje 

profesjonalne doradztwo dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, rafineryjnego i 

energetycznego obejmujące kwestie strategii, zarządzania i optymalizacji w procesie realizacji 

wysokobudżetowych projektów inwestycyjnych 

 

 
OŚWIADCZENIE 

CZŁONKA RADY NADZORCZEJ UNIMOT S.A. 

 

Ja, niżej podpisany ANDREAS GOLOMBEK, członek Rady Nadzorczej Unimot S.A., w związku z 
głosowaniem w dniu 20 maja 2021 roku uchwał Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. w sprawie 
powołania członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. na kolejną kadencję, oświadczam, że wyrażam 
zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Unimot S.A. na kolejną kadencję i w związku z 
powyższym ponawiam poniższe oświadczenie. 

Oświadczam, że:  

• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

• znany jest mi przedmiot działania spółki Unimot S.A. i oświadczam, że nie prowadzę działalności 
konkurencyjnej wobec w/w spółki, nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczę we 
władzach innego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec ww. spółki, 

• nie  figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, 

• nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) oraz w art. 587, art. 590 
i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami); nie toczą się 
przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi 
przepisami prawa,  

• nie został orzeczony wobec mnie zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania 
określonego zawodu, 

• nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w 
prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:  

• z art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 
z późn. zmianami); 

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1393, z późn. zm.); 

• ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 
229 z późn. zm.), 

• spełniam w stosunku do Spółki kryteria niezależności członków rady nadzorczej określone w:  
(a) Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej),(b) w statucie Unimot S.A. oraz (c) „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek notowanych na 
GPW 2016”.  

 



W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie 
Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dnia od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z 
uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Potwierdzam, że moje dane dotyczące adresu zamieszkania i inne 
dane teleadresowe, przekazane spółce Unimot S.A., nie uległy zmianie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, 
w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, moich danych osobowych przez Spółkę, w celach 
niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady Nadzorczej. 
 
04.05.2021 r.  
 
    ....................................................................... 
    Andreas Golombek 


