
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
ROOF RENOVATION  S.A .  

 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, 

na jaką dana osoba została powołana, 
Paweł Śnieżek - Członek Zarządu  
Powołany: 5 października 2022 r. na 5-letnią kadencję; termin upływu kadencji: 5 października 2027 r. 
 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, specjalizacja Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie 
oraz Studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. W 2016 r. uzyskał uprawnienia do projektowania i 
kierowania robotami bez ograniczeń, w specjalności konstrukcje budowlane. Doświadczenie zawodowe 
zdobywał pełniąc funkcje właścicielskie i zarządcze, m.in. w firmach: MP – SKANY Sp. z o.o. i PS-Projekt Sp. z 
o.o. Jest współzałożycielem Pracowni Architektonicznej FUTURO-ARCHITEKCI. Jako Prezes Zarządu w PS-
Projekt Sp. z o.o. w ramach zarządzanego przez siebie podmiotu, zrealizował wiele projektów z zakresu 
kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych, działając jako generalny wykonawca i architekt, również w 
segmencie nieruchomości premium. 

 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 
Nie dotyczy. 

 
4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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 

− 12.2020 r. – 30.09.2022 r.:  Roof Renovation Sp. z o.o. – Wspólnik 

− 12.2020 r. – obecnie: Roof Renovation Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

− 08.2013 r. – obecnie: PS-Projekt Sp. z o.o. – Wspólnik, Prezes Zarządu 

− 12.2020 r. – obecnie: MP-SKANY Sp. z o.o. – Wspólnik, Członek Zarządu 

− 04.2018 r. – obecnie: FUTURO – ARCHITEKCI Sp. z o.o. - Wspólnik, Członek Zarządu 
 

5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 
o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu 
lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 
Nie dotyczy. 

 
6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 
Nie dotyczy. 

 
7) Informacje, 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 
Nie dotyczy. 

 
8) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
Nie figuruje. 

 
 

 


