Henry de Graan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
W latach 1964-1970 zatrudniony jako Sales Manager w West Coast Construction Fasteners Inc.
Kierował zespołem osób - odpowiedzialny za zwiększenie sprzedaży z poziomu 280.000 USD do
3.500.000 USD.
Dyrektor (założyciel) a jednocześnie właściciel firmy Aztec Manufacturing Inc. od 1970 roku do dnia
dzisiejszego. Założyciel firmy produkującej akcesoria dla przemysłu budowlanego. Dyrektor projektów
z wieloma udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie podwyższania zysku przedsiębiorstwa.
Umiejętność identyfikowania i zwalczania problemów dotyczących produktywności, kosztów,
marketingu oraz operacji handlowych. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w następujących
dziedzinach:
- sprzedaż / rozwój przedsiębiorstw,
- przejęcia przedsiębiorstw i negocjacje,
- rozwój i wprowadzanie na rynek nowych produktów,
- efektywne delegowanie.
Pan Henry de Graan posiada powyżej 5% akcji i głosów na ZWZ.

Aneta Grząbka – Sekretarz Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończyła Akademie Ekonomiczną w Poznaniu.
Ponadto posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1988 poprzez praktyki w Banca Popolare di Verona – wydział
obsługi czeków. Następnie w latach 1990-1991 pracowała w firmie Serwis Handlowy S.C. na
stanowisku doradcy. W latach 1991-1993 pracowała w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. na
stanowisku dealera walutowego i kierownika sekcji walutowo-dewizowej. W latach 1993-1998
Dyrektor Departamentu Zagranicznego Banku Staropolskiego S.A. W latach 1998-2003 zatrudniona
była na stanowiskach kierowniczych w Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. W latach 2002-2003
Prezes Zarządu WIL Consulting sp. z o.o. W latach 2004-2006 Członek Zarządu Trasko-Al. Sp. z o.o. Od
maja 2006 Członek Zarządu – Dyrektor ds. Eksportu i Finansów Tulcon S.A.
Pani Aneta Grządka zasiadała w okresie od sierpnia 2006 do maja 2008 w Radzie Nadzorczej Megaus
Sp. z o.o. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Trasko-Stal sp. z o.o. – od sierpnia 2006; oraz w OOO
SIBIRCON (Federacja Rosyjska) – od października 2007 roku. W obu tych podmiotach pełni funkcję
Członka Rady Nadzorczej.
W latach 2007-2008 uczestniczyła w szkoleniu zakończonym egzaminem organizowanym przez Ernst
& Young Academy of Business sp. z o.o. na temat: ”Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej a polskie zasady rachunkowości”.

David Welk – Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie wyższe, magister nauk ścisłych, absolwent Azusa Pacyfic University CA – 1982 rok,
magister nauk ścisłych – University of San Diego – 2005 rok. W latach 1988-1991 Wiceprezes Zarządu
Fontana First National Bank. W latach 1991-1992 Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Paramount
Pictures Home Teater Products, Fullerton, CA – odpowiedzialny za zarządzanie finansami

przedsiębiorstwa zajmującego się dostarczaniem produktów elektronicznych na rynek konsumencki.
W latach 1992-1996 Wiceprezes Zarządu Bank of California, City of Indrusty, Riverside, CA –
zarządzanie portfelem przedsiębiorstwa oraz jego rozwój. W roku 1993 uznany przez pracodawcę za
menedżera finansowego roku. Od 1996 roku do dnia dzisiejszego Dyrektor ds. finansowych Aztec
Manufacturing Inc. odpowiedzialny za zarządzanie finansami, ubezpieczeniami, obsługa prawną oraz
sprawami kadrowymi. Do zakresu obowiązków wchodzi również planowanie oraz efektywne
zarządzanie zespołem menedżerów na całym świecie i osiąganie strategicznych celów finansowych
przedsiębiorstw.

Matthew de Graan – Członek Rady Nadzorczej
COO akcjonariusz mniejszościowy Aztec Manufacturing Inc. od 1988 roku do dnia dzisiejszego.
Odpowiedzialny za: wytyczanie kierunków rozwoju dla fabryki zlokalizowanej w Meksyku,
zmniejszenie kosztów produkcji dla kluczowych produktów firmy, odpowiedzialny za pozyskanie
certyfikatu ISO-9002, zwiększenie zysku firmy jako dyrektor sprzedaży, wprowadzenie na rynek nowej
linii produktów Round Fashing, badanie programów IT dla firm z grupy. Udokumentowane rezultaty
w zakresie kierowania przedsiębiorstwami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie wszelkich aspektów
zarządzania udokumentowany wzrostem sprzedaży oraz wydajności produkcji. Specjalizacja w
dziedzinach: zarządzanie operacjami przedsiębiorstw, kierownictwo sprzedaży oraz marketingu,
wykorzystanie zasobów światowych, obsługa klienta.
Pan Matthew de Graan posiada powyżej 5% akcji i głosów na ZWZ.

Tomasz Nieborak – Członek Rady Nadzorczej
Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa finansowego, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa rynku finansowego. Od 2012 roku profesor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Obecnie pełni
funkcję Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na tymże Wydziale. Pan Tomasz Nieborak
uzyskał wiele nagród i wyróżnień. Realizował między innymi granty badawcze: Narodowego Centrum
Nauki oraz Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
(program START) oraz DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Autor licznych publikacji z
zakresu problematyki prawa bankowego, prawa usług finansowych UE, finansów UE oraz nadzoru i
teorii regulacji rynków finansowych.

Maciej Gramala – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing. Swoją karierę
zawodową rozpoczął w latach 2004-2005 na stanowisku księgowego w firmach: PERJAR Sp. z o.o., BW
Panele Sp. z o.o. oraz RADMAR Sp. z o.o. W latach 2005-2009 pracował w firmie KZWS Spółka
Doradztwa Podatkowego S.A., początkowo na stanowisku Samodzielnego Księgowego, a od 2007
roku jako Manager w Dziale Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych. Od 2009 do dziś pełni funkcję

głównego księgowego w KWS Polska Sp. z o.o. W latach 2010-2011 odbył kurs dla kandydatów na
głównego księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, a w latach 20112012 odbył kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego prowadzony przez Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce. Posiada Certyfikat Księgowego nr 22335/2008. Pan Maciej Gramala posiada
szeroką wiedzę w zakresie rachunkowości w ujęciu krajowym i międzynarodowym, jak również
systemu podatkowego i finansów przedsiębiorstw.

