
Kwestionariusz osobowy 

 w związku z pełnieniem funkcji w organach 

Spółki ECO5TECH S.A. (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem) 

skierowany do: 

a) członków organów zarządzających Spółki,  

b) członków organów nadzorujących Spółki. 

 

w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko Magdalena Belter 

Zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) 
w ramach emitenta 

Termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana 

Członek Rady Nadzorczej  

 

Termin upływu kadencji: 28.06.2027 

Opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego   

 

Wykształcenie (ukończona szkoła wyższa, kierunek, specjalność, 
uzyskany tytuł, rok ukończenia) oraz kursy i szkolenia (nazwa kursu, 
rodzaj zdobytych uprawnień, rok ukończenia): 

 2005 - radca prawny  
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy  
uchwała z dnia 27 czerwca 2005r. o wpisie na listę 
radców prawnych pod nr Bd-862; 

 2000-2005 - aplikacja radcowska 
 1998 - magister prawa  

Uniwersytet Gdański  Wydział Prawa i Administracji  
kierunek: Prawo  ( studia dzienne magisterskie) 

 

Praktyka zawodowa (z podaniem okresu pełnionej funkcji, 
zajmowanej pozycji i nazwy firmy):  

 od 2020 do obecnie - BCh Legal Belter Wspólnicy Sp. k.  
 od 2017 do 2020 – kompleksowa obsługa prawna 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  
w  Bydgoszczy ( obsługa prawna przygotowania i realizacji 
inwestycji, w tym inwestycji realizowanych w ramach 
warunków kontraktowych  FIDIC), 

 2020 - współpraca z Arkada Projekty Sp. z o. o. Sp. 
komandytowa, 

 od 2020 do obecnie - kompleksowa obsługa prawna  
Voessing Polska Sp. z o.o.  



WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

 od 2018 do 2019   -  obsługa prawna Rejonowego Zarządu 
Infrastruktury w Bydgoszczy w zakresie prowadzonych 
inwestycji  oraz gospodarowania nieruchomościami, 

 od 2014 do 2020   -  Gramza Jenerowicz Wspólnicy 
Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska  
w Poznaniu - Partner   

 od 2015 do 2020 - obsługa KORMOST S.A. z siedzibą  
w Bydgoszczy 

 od 2010 - obsługa prawna Firma Gotowski Budownictwo 
Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.  
w Bydgoszczy  

 od 2010 do 2019   -  obsługa prawna PKP Energetyka S.A.  
 od 2008 do 2010 - obsługa prawna spółki z grupy PKP 

Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami  
w  Bydgoszczy 

 od 2008 do 2010 - Konsorcjum Radców Prawnych s.c. 
Magdalena Belter, Monika Michalska, Katarzyna Rewers-
Wyka – kompleksowa obsługa prawna podmiotów 
gospodarczych, w tym spółek z grupy PKP  zajmujących się 
obrotem nieruchomościami 

 od 2007 do obecnie -  Kancelaria Radcy Prawnego  obsługa 
prawna podmiotów gospodarczych 

 od 2006 do 2017   -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Toruniu stanowisko – radca prawny 

Należy wskazać działalność wykonywaną 
przez osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 

Nie dotyczy 

Wskazanie wszystkich spółek prawa 
handlowego, w których, w okresie 
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 wraz ze wskazaniem okresu 
pełnienia funkcji 

 
 2020 - BCh Legal Belter Wspólnicy Sp. k. (wspólnik)  
 2007 do obecnie -  Kancelaria Radcy Prawnego  obsługa 

prawna podmiotów gospodarczych (właściciel) 

 

 

Informacje na temat prawomocnych 
wyroków, na mocy których dana osoba 
została skazana za przestępstwa oszustwa 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat 
oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 
sądowy zakaz działania jako członek 

Nie dotyczy 

 



WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego 

Należy wskazać szczegóły wszystkich 
przypadków upadłości, 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 

Należy podać 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 

Należy podać informacje, czy dana osoba 
figuruje w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Nie dotyczy 

 
 


