
Janusz Konopka 

Przewodniczący Rady Nadzorczej. Zamieszkały w Tuszynie. Wykształcenie wyższe wojskowe, 

absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, doktorat z fizyki w Polskiej Akademii 

Nauk. W latach 1973-1990 zatrudniony w Instytucie Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu na 

stanowisku kierownika zakładu. Właściciel firmy “Profilex” reprezentującej poczty Australii, Irlandii, 

Wielkiej Brytanii i innych administracji pocztowych w Polsce. Pan Janusz Konopka prowadzi 

działalność gospodarczą o charakterze niekonkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta 

Pomiędzy Panem Januszem Konopką a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu nie 

występują powiązania rodzinne. Pan Janusz Knopka nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani nie 

pełni funkcji w organach innych spółek kapitałowych poza spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej 

Gant S.A. Pan Janusz Konopka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS. 

 

Luiza Berg 

Absolwentka Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Przemysłu Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu. Jest inżynierem, a także magistrem ekonomii i zarządzania. Ukończyła również studia 

podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu Zarządzania Wartością Firmy. 

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz audytora wewnętrznego. Ma bogate doświadczenie z 

zakresu rachunkowości i finansów oraz auditingu spółek notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych, a także spółek niepublicznych, doświadczenie w sporządzaniu prospektów 

emisyjnych i  wprowadzaniu spółek na giełdę, doradztwie w zakresie rachunkowości i finansów, 

wycenie spółek (due deligence), ocenie prognoz finansowych. Jest autorem publikacji na temat 

rachunkowości finansowej, audytu i controllingu („Rzeczpospolita”, „Monitor Rachunkowości i 

Finansów”, „Gazeta Prawna”, „Controlling”). Pracowała w działach controllingu, była również główną 

księgową w spółkach działających w różnych branżach. Przez trzy lata była zatrudniona w BDO 

Numerica (dawniej BDO Sp. z o. o.) na stanowisku Senior Audit Managera. Pani Luiza Berg pełni 

jednocześnie funkcję Członka Zarządu i jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych w 

Gant Development S.A. Jest również Prezesem Zarządu Centrum Usług Księgowych GANT Sp. z o.o.. 

Pani Luiza Berg nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani nie pełni funkcji w organach innych spółek 

kapitałowych poza spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Gant Development S.A. Pani Luiza Berg 

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Pomiędzy  Panią  Luizą Berg, a innymi Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu nie występują powiązania 

rodzinne. 

 

 



Henryk Jukowski 

Urodzony 29.12.1954 r. posiada wykształcenie średnie budowlane, uprawnienia budowlane w 

zakresie nadzoru i projektowania. Ukończył kurs na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu 

Państwa. Pan Henryk Jukowski posiada licencję zarządcy nieruchomości. Od 1976 r. do 1981 r. 

pracował w przedsiębiorstwach budowlanych na stanowiskach - majster, kierownik budowy. Od 1981 

r. pracował we Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowisku specjalisty d/s technicznych, 

kierownika osiedla, zajmując się remontami budynków i zarządzaniem. Od 1996 r. do 29.02.2008 r. w 

Spółdzielni Wrocław Południe na zasiadał na stanowisku zastępcy d/s technicznych, a następnie 

prezesa zarządu, dyrektora. Zarządzał spółdzielnią mieszkaniową o łącznej liczbie 12000 mieszkań. 

Prowadził między innymi realizacje inwestycji budowy domów wielorodzinnych, szeregowych oraz 

jednorodzinnych.  

Pan Henryk Jukowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Henryk Jukowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pomiędzy  Panem  Henrykiem 

Jukowskim, a innymi Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu nie występują powiązania rodzinne. 

 

Zbigniew Walas 

Urodzony 13 lutego 1962 roku we Wrocławiu. Wykształcenie wyższe. W latach 1981-1987 studiował 

na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dnia 14.07.1987 r. uzyskał tytułem magistra 

inżyniera architekta. W 1988 r. – podjął prace w Miejskim Biurze Projektów na stanowisku asystenta 

projektanta. W 1990 r. zdobył uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej pod nr 363/90/UW. W latach 1989 – 1991 pracował w Autorskiej 

Pracowni Macieja Małachowicza. W lutym 1992 r. rozpoczął własną działalność gospodarczą pod 

nazwą Autorska Pracownia Architektury „M.Z. Walas”, która przekształciła się w Biuro Projektów i 

Realizacji Inwestycji „M.Z. Walas”. W lipcu 2004 r. powstała nowa firma Walas Sp. z o.o., która 

prowadzi działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. W 

całym okresie aktywności zawodowej zdobył duże doświadczenie w zakresie projektowania 

budynków użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa 

przemysłowego. Pomiędzy Panem Zbigniewem Walasem a innymi Członkami Rady Nadzorczej i 

Członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne. Pan Zbigniew Walas nie figuruje w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

  

 

 



Henryk Feliks  

Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1992-1995 był 

Dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. W latach 1995-1999 Pan Henryk 

Feliks był Dyrektorem Zarządu Gospodarki Komunalnej Wrocław – Krzyki, zarządzającego ponad 1600 

nieruchomościami mieszkaniowymi i publicznymi. W latach 1999-2002 Pan Henryk Feliks pełnił 

funkcję Prezesa Zarządu ARP Sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 2002-2004 był Dyrektorem Oddziału 

HJW Sp. z o.o. we Wrocławiu, zarządzającego ponad 300 nieruchomościami mieszkalnymi i 

komercyjnymi. W latach 2006 – 2007 Członek Zarządu, a następnie od października 2007 r. do 30 

kwietnia 2010 r. Wiceprezes Zarządu Gant Development S.A. W latach 2006 – 2007 Pan Henryk Feliks 

pełnił funkcję Prezesa Zarządu "Budopol – Wrocław" S.A. Pan Henryk Feliks nie wykonuje żadnej innej 

działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Henryk Feliks nie 

figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym  na  podstawie  ustawy  o  Krajowym  

Rejestrze  Sądowym.  Pomiędzy  Panem  Henrykiem  Feliksem, a innymi Członkami Rady Nadzorczej i 

Zarządu nie występują powiązania rodzinne. 

 

Adam Michalski 

Pan Adam Michalski - zamieszkały we Wrocławiu.  Wykształcenie wyższe, inżynier mechanik, 

absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Od 1982 roku prowadził działalność 

gospodarczą - zakład elektroniczny i serwis telewizyjny "MIMAX".  Następnie prowadził działalność 

gospodarczą w zakresie gastronomii. Poza firmą Pan Adam Michalski prowadzi działalność 

gospodarczą o charakterze niekonkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta. Pomiędzy 

Panem Adamem Michalskim a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu nie występują 

powiązania rodzinne. Pan Adam Michalski nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani nie pełni 

funkcji w organach innych spółek kapitałowych poza spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej 

GANT S.A. Pan Adam Michalski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o KRS. 

 

Mirosław Kadłubowski 

Pan Mirosław Kadłubowski ma wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, 

Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania na kierunku 

Zarządzanie i Marketing. Pan Mirosław Kadłubowski ukończył również studnia podyplomowe na 

Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego FIDIC. W latach 1987-1991 pracował w Dziale 

Przygotowania Inwestycji w Dyrekcji Inwestycji Miejskich Wrocław. W latach 1991- 1997 zajmował 



kolejno stanowiska Kierownika Działu Inwestycji, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych oraz pełnił funkcję 

Członka Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej Jelcz-Laskowice. Był odpowiedzialny za przygotowanie, 

koordynowanie, nadzór i rozliczanie prac inwestycyjnych. W latach 1997-1998 pracował, jako Główny 

Specjalista ds. Inwestycji (Project Manager) dla Centrum Handlowego „MARINO” we Wrocławiu. Od 

1998 – 2002 prowadził własną działalność gospodarczą w ramach, której zawierał i realizował umowy 

menadżerskie świadczące usługi koordynowania, zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji w 

systemie GW. W latach 2002 – 2010 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Technicznych pełniąc 

jednocześnie funkcję Członka Zarządu od X 2002 do V 2009 i Prokurenta od V 2009 do XI 2010 r. w 

firmie WROBIS S.A. Grupa Mostostal Warszawa oraz był odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad 

realizacją wszystkich inwestycji wykonywanych przez Spółkę. Pełnił również funkcję Członka Rad 

Nadzorczych w deweloperskich Spółkach zależnych WROBIS S.A. 

Pan Mirosław Kadłubowski nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej w innej 

osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Od dnia 15 stycznia 

2011 r. Pan Mirosław Kadłubowski pełni funkcję Członka Zarządu Gant Development S.A. Pomiędzy 

 Panem  Mirosławem Kadłubowskim, a innymi Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta nie 

występują powiązania rodzinne. Pan Mirosław Kadłubowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

 


