
Raport Bieżący nr 21/2022

Zarząd Labocanna S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra
Międlara oraz o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Dominika Staronia.

Emitent dziękuje Panu Piotrowi Międlarowi za dotychczasową współpracę i nadzorowanie 
działalności Emitenta.

W załączeniu informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO 
dotycząca nowego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.



Pan Dominik Staroń – Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko: Dominik Staroń 

Zajmowane stanowisko: członek Rady Nadzorczej, kadencja 23 czerwca 2024 roku  

 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:  

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (Ekonomia). Ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni w 

zakresie Rachunkowości Zarządczej i Controllingu oraz dwuletnie studia Executive MBA na University 

of Baltimore. W dotychczasowej karierze zawodowej pracował na stanowiskach dyrektorskich i 

zarządczych w spółkach kapitałowych, w tym także spółkach publicznych. Pan Dominik Staroń zasiadał 

lub w radach nadzorczych spółek w tym giełdowych. Swoją karierę rozpoczynał jako analityk giełdowy 

w spółce Hoga.pl; następnie przez ponad 8 lat, do roku 2009, pracował na stanowisku niezależnego 

analityka w Gazecie Giełdy Parkiet. W kolejnych latach rozwijał swoją karierę na stanowiskach 

dyrektorskich i zarządczych między innymi w spółkach Pawo Sp. z.o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. 

z o.o., Zwoltex Sp. z o.o., Borowiecki Sp. z o.o., Niobe Sp. z o.o.. Od czerwca 2013 roku do maja 2014 

roku pełnił funkcje Członka Zarządu, a następnie Prezesa w spółce Letus Capital S.A. W latach 2014 – 

2017 był między innymi Członkiem Zarządu, a następnie Wiceprezesem w spółce Armada Fleet 

Management S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Silesia One S.A. (w okresie październik 2014 – 

grudzień 2016), a także przez okres 3 lat Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej GC Investment S.A. Od 

października 2018 roku do stycznia 2019 roku Pan Dominik Staroń pełnił funkcję Prezesa Zarządu 

Invento Sp. z o.o. Od lutego 2019 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce 

Mistra Invest Sp. z o.o. W ostatnim czasie w okresie od października 2020 do lutego 2021 roku 

sprawował równolegle funkcję Prezesa Zarządu AQT Water S.A. W swojej karierze zasiadał w radach 

nadzorczych między innymi spółek publicznych Minox S.A., Krezus S.A. oraz Centurion Finance ASI S.A. 

i Parcel Technik S.A. Od 17 lutego do 25 czerwca 2021 roku Pan Dominik Staroń pełnił funkcję 

prokurenta samoistnego spółki Labocanna S.A. a od 25 czerwca 2021 roku do 24 października 2022 r. 

pełnił funkcję Prezesa Zarządu Labocanna S.A. 

 

Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości lub 

likwidacji: 

GC Investment S.A. – jako Prezes Zarządu w 04/2014 r. złożył wniosek o otwarcie postępowania 

upadłościowego spółki z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, a w 2017 roku wniosek o 

otwarcie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację jej majątku 

Invento Sp. z o.o. – jako Prezes Zarządu w 2018 roku złożył wnioski o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego spółki oraz wniosek o ogłoszenie jej upadłości  

AQT Water S.A. - jako Prezes Zarządu w XI/2020 r. złożył wniosek o otwarcie postępowania 

upadłościowego 

 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu 

rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 



Pan Dominik Staroń nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

 

Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 

handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Dominik Staroń nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. Pan Dominik Staroń nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu 

spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby zarządzającej, jeżeli wynik tych 

postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Dominika Staronia nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowania cywilne, karne, administracyjne ani karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć 

znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

Informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem 

przez osobę zarządzającą Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami 

osoby zarządzającej Emitenta:  

W odniesieniu do Pana Dominika Staronia nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w 

związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 

 

 


