Grzegorz Pleskot – Prezes Zarządu SCO-PAK S.A

Pan Grzegorz Pleskot był głównym współzałożycielem (40% udziałów w kapitale
zakładowym) „SCO-PAK” spółki z o.o., w wyniku przekształcenia, której powstała SCOPAK Spółka Akcyjna. Pełniąc od grudnia 1996 roku funkcję Prezesa Zarządu uczestniczył
czynnie we wszystkich projektach i inwestycjach Spółki w tym w jej debiucie na rynku
NewConnect. Zorganizował w 1997 roku od podstaw Wydział Produkcji Tektury i Opakowań
z Tektury na bazie nieruchomości zlokalizowanej w Chełmie oraz nabytych we Włoszech i
Hiszpani używanych maszyn i urządzeń do produkcji tektury i opakowań z tektury.W
następnych latach inicjował i nadzorował jego modernizację. W 2007 roku podjął za zgodą
Zgromadzenia Wspólników decyzję o dalszej rozbudowie Spółki poprzez budowę Fabryki
Papieru w Orchówku k/Włodawy.Kierował wszystkimi pracami i poręczył osobiście wraz z
małżonką spłatę udzielonego Spółce przez Bank kredytu inwestycyjnego na ten cel.
Pan Grzegorz Pleskot po ukończeniu Policealnego Studium Mechanizacji Rolnictwa od
1986 roku prowadził własną działalność gospodarczą. W maju 1995 roku jako jeden z trzech
akcjonariuszy(posiadający 45% akcji w kapitale zakładowym) był współzałożycielem spółki
pod firmą ZPS”ESCOTT”S.A. z siedzibą w Chełmie zajmującej się w latach 1995- 2004
produkcją obuwia, a w lipcu 1997 roku współzałożycielem „PRESCOTT” Spółki Akcyjnej w
Chełmie, będącej obecnie głównym akcjonariuszem SCO-PAK S.A.(41,98% akcji w kapitale
zakładowym). Od 30 września 2000 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PRESCOTT S.A. i
jest głównym jej akcjonariuszem.
Pan Grzegorz Pleskot posiada również doświadczenie w zakresie pracy w organach
nadzorczych spółek prawa handlowego z racji pełnienia funkcji członka Rad Nadzorczych;
ZPS”ESCOTT”S.A., Fabryka Obuwia”ESCOTT 2” spółka z o.o. ,PRESCOTT S.A
Pan Grzegorz Pleskot wg oświadczenia nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby
konkurencyjna w stosunku do działalności SCO-PAK S.A., nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu. Nie dysponuje również akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu SCO-PAK S.A. Jest natomiast
powiązany z
akcjonariuszem „PRESCOTT” S.A., dysponującym na Walnym Zgromadzeniu SCO-PAK
ponad 5% ogólnej liczby głosów, poprzez posiadanie 61,5% akcji w kapitale zakładowym w
tejże Spółce oraz pełnienie funkcji prezesa Zarządu w tej Spółce
Pan Grzegorz Pleskot wg oświadczenia
nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

