
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22) oraz § 28 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 
2009 r. w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów warto ciowych oraz warunków uznawania za równowa ne informacji wymaganych 
przepisami prawa pa stwa nieb cego pa stwem cz onkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, 
poz. 259, z pó n. zm.), ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie, informuje, i  w dniu 31 maja 
2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. powo o Rad  
Nadzorcz  ERBUD S.A. w sk adzie: 
 
Pan Udo Berner – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej 
Pan Józef Olszy ski – Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej 
Pan Albert Dürr - Cz onek Rady Nadzorczej 
Pan Lech Wysoki ski – Cz onek Rady Nadzorczej 
Pan Gabriel G ówka – Cz onek Rady Nadzorczej 
Pani Zofia Dzik – Cz onek Rady Nadzorczej  
Pan Micha  Otto – Cz onek Rady Nadzorczej 
 
Udo Berner: 
Udo Berner urodzi  si  12 wrze nia 1955 r 
W latach 1976 – 1984 pracowa  jako referent ds. ekonomicznych w przedsi biorstwie 
budowlanym w Stuttgarcie. 
W latach 1985 – 1991 obejmowa  kierownictwo ekonomiczne Imbau Stuttgart 
W latach 1992 – 1996 – obejmowa  kierownictwo g ównego oddzia u Bilfinger + Berger AG 
w Stuttgarcie 
W latach 1997 – 2001 – pe ni  funkcj  Cz onka Zarz du imbau GmbH we Frankfurcie 
W latach 2002 – 2008 – pe ni  funkcj  Cz onka Zarz du Bilfinger + Berger AG we 
Frankfurcie 
Od roku 2009 pe ni funkcj  Cz onka Zarz du Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG 
Wed ug oceny Emitenta adna z pe nionych funkcji i wykonywanych czynno ci nie jest 
konkurencyjna w stosunku do dzia alno ci Emitenta. 
Pan Udo Berner nie jest wpisany do Rejestru D ników Niewyp acalnych. 
 
Prof. Józef Olszy ski: 
Pan Prof. Józef Olszy ski, ur. 01.10.1946 r., uko czy  Studia na Wydziale Handlu 
Zagranicznego Szko y G ównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1967-1972), od lutego 
1972 roku, pracownik naukowo-dydaktyczny. 
Podstaw  formalno-prawn  cz onkowstwa w Radzie Nadzorczej stanowi : stopie  doktora 
(1978) i doktora habilitowanego (1990) nauk ekonomicznych oraz zatrudnienie na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego Szko y G ównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Gospodarki 

wiatowej. 
 
Do wiadczenia praktyczne w zakresie pracy w organach spó ek handlowych: 
W latach 2000 – 2001 Roland Berger Strategy Consultants, Prezes Zarz du Biura w 
Warszawie 
W latach 2001 – 2002 cz onek Rady Nadzorczej Banku MHB Polska SA w Warszawie, 
potem NordLB 
W latach 2002 – 2006 Przewodnicz cy Rady Nadzorczej Towarzystwa Wspierania 
Gospodarki w Gorzowie Wlkp.) 
Od IV 2008 cz onek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
SA w Warszawie 



Od VII 2009 – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej PAIiIZ 
Kontakty Profesora Olszy skiego  w wiecie gospodarki Polski i Niemiec umo liwiaj  
wspó dzia anie w dzia alno ci akwizycyjno-promocyjnej Grupy Erbud.  
 
Do wiadczenie zawodowe: 
W latach 1993 – 2000 jako Radca Handlowy - Minister Pe nomocny, Kierownik Biura Radcy 
Handlowego Ambasady RP w Kolonii 
- jako Ambasador Tytularny, Kierownik Wydzia u Ekonomiczno – Handlowego; a od 
1.05.2006 – Wydzia u Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie (2003 – 2007) 
- jako profesor SGH, kierownik Zak adu Bada  nad Gospodark  Niemieck , Instytut 
Gospodarki wiatowej. 
- od grudnia 2008 roku, Cz onek Rady Nadzorczej ERBUD SA 
 
Wed ug oceny Emitenta adna z pe nionych funkcji i wykonywanych czynno ci nie jest 
konkurencyjna w stosunku do dzia alno ci Emitenta. 
Pan Józef Olszy ski nie jest wpisany do Rejestru D ników Niewyp acalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 
 
Dr Albert Dürr: 
Pan Dr Albert Duerr, ur. 17.11.1975 r. 
W latach 1996 – 1999 studiowa  na Uniwersytecie w Tybindze, kierunek: Ekonomia 
Przedsi biorstwa 
W latach 1999 – 2002 studiowa  na Uniwersytecie w Berlinie, kierunek: Ekonomia 
Przedsi biorstwa, uzyskuj c tytu  magistra nauk ekonomicznych 
W latach 2002 – 2004 studiowa  na Uniwersytecie w Wiedniu, kierunek: Ekonomia 
Przedsi biorstwa, uzyskuj c tytu  doktora. 
Od 2005 roku pracuje w firmie Wolff & Müller GmbH & Co. KG 
Od 2006 roku pe ni funkcj  Cz onka Zarz du / Prezesa Zarz du nast puj cych spó ek: 
WOLFF & MÜLLER Baubeschaffung GmbH 
WOLFF & MÜLLER Baustoffe GmbH 
WOLFF & MÜLLER Beteiligungs-Holding GmbH 
WOLFF & MÜLLER ENERGY GmbH 
WOLFF & MÜLLER Immobilien-Service GmbH 
WOLFF & MÜLLER RKK Beteiligungs GmbH 
WOLFF & MÜLLER Wohnbau GmbH 
Wed ug oceny Emitenta adna z pe nionych funkcji i wykonywanych czynno ci nie jest 
konkurencyjna w stosunku do dzia alno ci Emitenta. 
Pan Dr Albert Dürr nie jest wpisany do Rejestru D ników Niewyp acalnych. 
 
Dr Gabriel G ówka: 
Pan Dr Gabriel G ówka urodzi  si  16.07.1954 r. doktor nauk ekonomicznych.  
W 1977 roku uko czy  wy sze studia ekonomiczne w Szkole G ównej Planowania i 
Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). 
 
Do wiadczenie zawodowe 
 
W latach 1977 - 1979 sta ysta, a nast pnie radca w Zespole Koordynacji Planów w Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów 
Od 1979 roku do chwili obecnej Szko a G ówna Handlowa w Warszawie (dawniej SGPiS) – 



Katedra Inwestycji i Nieruchomo ci 
01.11.1979 – 30.09.1987 – starszy asystent. 
01.10.1987 do chwili obecnej adiunkt 
Specjalno  naukowa i zawodowa finanse, bankowo  i rynek nieruchomo ci, w tym 
szczególnie obrót i finansowanie nieruchomo ci – bankowo  hipoteczna oraz ocena 
sytuacji finansowej przedsi biorstw wykonawstwa budowlanego. Wyk ady dla studiów 
dziennych - stacjonarnych i nie stacjonarnych w SGH z przedmiotów – Rynek nieruchomo ci 
i Bankowo  hipoteczna oraz badanie i ocena zdolno ci kredytowej przedsi biorstw. 
W latach 1992 - 2000 ING Bank l ski S.A. 
01.07.1992– 31.10.1992 – specjalista w Wydziale Kredytów, kierownik Zespo u Kredytów 
Filii w Warszawie 
01.11.1992 – 31.07.1997 – Dyrektor Filii w Warszawie 
01.08.1993 – 31.08.1994 – Zast pca Dyrektora Oddzia u w Warszawie 
01.09.1994 – 30.06.1998 – Dyrektor Oddzia u w Warszawie (w okresie 01.10.1996 – 
30.06.1998 czy em stanowiska Dyrektora Oddzia u i Regionu) 
01.10.1996 – 30.09. 2000 – Dyrektor Regionalny w Warszawie 
01.10.2000 – 06.12.2000 – Dyrektor Banku w Centrali ING Banku skiego S.A. 
W latach 2000 - 2003 - l ski Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie 
06.12.2000 – 04.06.2002 – Wiceprezes Zarz du 
05.06.2002 – 30.11.2003 – Prezes Zarz du 
W latach 2003 – 2008 – Bank BG  S.A. 
Wiceprezes Zarz du Banku- nadzór nad kredytowaniem nieruchomo ci 
Inne formy do wiadczenia zawodowego 
W latach 1994 - 1996 cz onek Rady Nadzorczej Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. 
W latach 1997 – 1998 cz onek Rady Nadzorczej RUCH S.A. 
W latach 1999 – 2000 cz onek Rady Nadzorczej rodkowoeuropejskiego Centrum Ratingu i 
Analiz – CERA S.A. Warszawa (obecnie FITCH Polska S.A.) 
W latach 2002 – 2005 cz onek Pa stwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnie  i licencji 
zawodowych, Podkomisja ds. Uprawnie  zawodowych w zakresie szacowania 
nieruchomo ci, 
Od 2006 – do chwili obecnej cz onek Rady Nadzorczej ERBUD S.A. 
Od 1.04. 2009 ponownie cz onek Pa stwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Podkomisja ds. 
szacowania nieruchomo ci 
 
Wed ug oceny Emitenta adna z pe nionych funkcji i wykonywanych czynno ci nie jest 
konkurencyjna w stosunku do dzia alno ci Emitenta. 
Pan Gabriel G ówka nie jest wpisany do Rejestru D ników Niewyp acalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 
Prof. Lech Wysoki ski 
Urodzi  si  27 lipca 1936 roku w Ciechanowie. 
Wykszta cenie: 
1) Politechnika Szczeci ska-Wydzia  Budownictwa L dowego i Wodnego, konstrukcje 
budowlane- w 1959 r. uzyska  tytu  magistra in yniera 
2) Uniwersytet Warszawski - Wydzia  Geologii, geologia in ynierska – w 1966 r. uzyska  
tytu  doktora 
3) Uniwersytet Warszawski - Wydzia  Geologii, geologia in ynierska – w 1975r. habilitacja 
4) Rada Pa stwa - Uniwersytet Warszawski - ITB – w 1989 r. uzyska  tytu  profesora. 
Do wiadczenie zawodowe: 
Po sko czeniu studiów w 1959 r. do 1962 r. pracowa  w biurach projektowych jako 



konstruktor jednocze nie studiuj c w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geologii. 
Od 1961 do 1997 r. pracowa  w Katedrze Geologii In ynierskiej UW potem w Instytucie 
Hydrogeologii i Geologii In ynierskiej - st. asystent, adiunkt, docent, profesor 
od 1982 do 1989 Koordynator Zabezpieczenia Skarpy P ockiej, Biuro Techniki Komunalnej - 

ock - weryfikator 
od 1985 r. do dzi  Kierownik Zak adu Geotechniki i Fundamentowania Instytutu Techniki 
Budowlanej; 
od 2000 r. do 2006 r. – Politechnika Krakowska – Instytut Geotechniki - profesor 
Lata pracy – ogó em 50 wliczaj c okres studiów 
Jestem specjalist  z zakresu geotechniki, fundamentowania oraz geologii 
in ynierskiej. 
Przynale no  do stowarzysze  naukowych i organizacji technicznych: 
Mi dzynarodowe: 

A.I.G.E. - Mi dzynarodowa Asocjacja Geologii In ynierskiej 
ISMSEG - Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Mechaniki Gruntów i Geotechniki 
CEN – Europejska Komisja ds. Normalizacji (Geotechnika) 

Krajowe: 
Przewodnicz cy KT 254 Polskiego Komitetu Normalizacji - geotechnika 
Polski Komitet Geotechniki – sekretarz generalny (1 kadencja), wiceprezes (1 kadencja), 

obecnie bez funkcji 
PZITB - Polski Zwi zek In ynierów i Techników Budownictwa 
Polska Izba In ynierów Budownictwa 
Komitet In ynierii L dowej i Wodnej PAN, Sekcja Geotechniki i Materia ów 

Budowlanych 
Do wiadczenie dydaktyczne: 

30 lat pracy w Uniwersytecie Warszawskim - Zak ad Badania Pod a Budowlanego, 
Zak ad Geologii In ynierskiej. 

od 10 lat i obecnie wyk ady na zaj ciach podyplomowych - Politechnika Warszawska 
Wydzia  Architektury i Wydzia  Ochrony rodowiska; 

wyk ady do wyboru - Uniwersytet Warszawski Wydzia  Geologii (15 lat) 
Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki, kierownik Zak adu Fundamentowania (7 

lat obecnie emeryt) 
 
Wa niejsze osi gni cia zawodowe: 
Jest autorem wielu opracowa  geotechnicznych, geologicznych, kartograficznych i 
projektowych dotycz cych problemów planowania przestrzennego, ochrony rodowiska, 
projektowania linii komunikacyjnych, budynków, kopalni odkrywkowych, zabezpiecze  
skarp i zboczy, itp. Pod jego kierunkiem w ró nych zespo ach wieloosobowych 
organizuj cych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i ITB, Biura Projektów BTK 
wykonywane by y du e problemy oraz opracowania metodyczne dotycz ce takich 
problemów, jak: 
– Wykonywanie map warunków budowlanych dla obszarów miejskich - ITB, 1991 
– Posadowienie obiektów budowlanych w s siedztwie skarp i zboczy - ITB, 1991 
– Bilans terenów s abych i zdegradowanych w Polsce (R-511) - ITB, 1985-1990 
– Wytyczne w sprawie lokalizacji obiektów magazynowania i dystrybucji paliw p ynnych 
oraz zakresu bada  geologicznych dla oceny ich wp ywu na rodowisko - Ministerstwo 
Ochrony rodowiska, 1992 
– Projektowanie i wykonywanie przes on izolacyjnych z materia ów mineralnych i 
sk adowisk odpadów komunalnych - Instrukcja ITB, 1995 



– Analiza warunków geologicznych i prognoz stateczno ci skarpy wi lanej dla celów 
zagospodarowania przestrzennego, zabezpiecze  i ochrony rodowiska w Warszawie - 
1981-1983 
– Stateczno  Warszawskiej Skarpy ródmiejskiej od Al. Jerozolimskich do ul. Sanguszki, 
ITB 1997 - 1999 r. 
– Kilka du ych opracowa  geologicznych (kartograficznych) Mapy prognoz, mapy 
tektoniczne itp. dla Be chatowa – 1978 - 1989 
– Udzia  w kilkudziesi ciu projektach budowlanych i wykonawczych robót 
fundamentowych, koncepcje zabezpieczenia wykopów 
– Kierownik Zespo u Autorskiego wykonuj cego Ocen  Oddzia ywania na rodowisko dla 
autostrady w okolicach Warszawy, BPRW 1998 
– Stateczno  skarpy p ockiej - ok. 30 opracowa  lata 1962-1990 oraz 2002-2003 projekty 
budowlane zabezpiecze  
– Atlas geologiczno-in ynierski Warszawy wykonany metod  komputerow , ITB 1998 – 
2000 
– Kierownik zespo u projektowego kilku sk adowisk odpadów komunalnych (M awa, 
Bia obrzegi, Warka, P ock) tak e odpadów niebezpiecznych (Radom i inne) 
Badania geosyntetyków - kilkana cie opracowa  dla aprobat 
Badania i budowa przes on ilastych – Tarnowskie Góry, Miasteczko skie 
Jest autorem oko o 250 artyku ów naukowych i kilkuset opinii, ekspertyz, koreferatów, Ocen 
Oddzia ywania na rodowisko.. 
Ogó em wykona  ponad 1000 ekspertyz geotechnicznych i budowlanych. 
W ramach prac badawczych na uczelniach wykonywa em liczne opracowania i ekspertyzy. 
By  10 lat Prodziekanem od spraw Wspó pracy z Gospodark  i Kierownikiem Zak adu Prac 
Geologicznych. Ca e ycie zawodowe by  zaanga owany w dzia alno  gospodarcz  i 
budowlan  obiektów górnictwa odkrywkowego, budownictwa powszechnego i 
komunalnego, 
liniowego (drogi, koleje – CMK) i innych. Jest specjalist  z zakresu fundamentów i 
gruntoznawstwa, szczególnie zabezpieczenie stateczno ci zboczy. W tym zakresie zapewne 
reprezentuj  dobry poziom wiatowy. 
W ci gu 40 lat wykonywa  nast puj ce wi ksze prace dla transportu: 
1. Centralna Magistrala Kolejowa – Dokumentacje geologiczno-in ynierskie, 
stateczno  wykopów, no no  pod a itp. ok. 2 lata 
2. Metro Warszawskie – Analizy warunków geotechnicznych budowy tuneli i stacji; 
Zabezpieczenie obiektów budowlanych wzd  trasy; Nadzory geotechniczne nad 
robotami ziemnymi i konstrukcjami geotechnicznymi (wiele opracowa ) – 15 lat – 
przewa nie kierownik projektów 
3. Centralne Biuro Projektów kolejowych – Badania s upów trakcyjnych – 2 lata 
4. Kolej Siedlce – Terespol – 2 miesi ce 2005 r. 
Posiadane uprawnienia: 

Od listopada 1967 r. posiada uprawnienia geologiczne w zakresie ustalania 
przydatno ci gruntów dla budownictwa oraz do sprawowania nadzoru nad robotami 
zwi zanymi z badaniami prowadzonymi dla sporz dzania tych dokumentacji (upr. 
Nr 060151 wydane przez Centralny Urz d Geologii). 

Od czerwca 2004 r. posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie w specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej obejmuj cej 
projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ogranicze  (upr. Nr 
Maz/0154/PWOK/04 wydane przez Mazowieck  Okr gow  Izb  In ynierów 
Budownictwa). 

W czerwcu 1998 r. uzyska  Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki 



potwierdzaj ce kwalifikacje i do wiadczenie zawodowe z zakresu geotechniki 
(certyfikat nr 0003). 

Jest cz onkiem Mazowieckiej Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa 
Od 2006 roku pe ni funkcj  Cz onka Rady Nadzorczej ERBUD S.A. 

Wed ug oceny Emitenta adna z pe nionych funkcji i wykonywanych czynno ci nie jest 
konkurencyjna w stosunku do dzia alno ci Emitenta. 
Pan Prof. Lech Wysoki ski nie jest wpisany do Rejestru D ników Niewyp acalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 
Zofia Dzik  
Pani Zofia Dzik legitymuje si  ni ej wymienionym wykszta ceniem oraz do wiadczeniem 
zawodowym: 
Wykszta cenie: 
1989-1995r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Handel Zagraniczny 
1991-1992 University of Illinois in Chicago 
2002 -2005 Manchester Business School (tytu  MBA) 
2008 Insead Executive Program 
2010 Podyplomowe studia z interwencji kryzysowej, Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej 
Do wiadczenie zawodowe: 
01.09.2010 do teraz Prezes Zarz du Fundacji Humanites 
2007 – do teraz Cz onek rady nadzorczej TU Link4 S.A. (do roku 2009 przewodnicz ca rady 
nadzorczej) 
2007 – 2010 Cz onek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
2007 – 2009 CEO na Europ rodkow  i Centraln  Intouch Insurance Europe. 
Odpowiedzialna za operacje bie ce w Polsce oraz za rozwój nowych rynków. 
2007 – 2009 Przewodnicz ca rad nadzorczych: Direct Pojistovna (Czechy), Intouch 
Strachovanie (Rosja), Direct Insurance Services Center (Spó ka IT shared services). 
Wiceprzewodnicz ca rady nadzorczej TU na ycie Link4 Life S.A. 
2 
2007 – 2009 Cz onek zarz du Intouch BV w Amsterdamie (spó ka holdingowa Joint Venture 
pomi dzy Direct Insurance Financial Investments (Izrael) i Royal and Sun Alliance (Wielka 
Brytania) 
2003 - 2007 Wiceprezes, a od sierpnia 2004 roku Prezes zarz du TU Link4 S.A. 
2006 – 2008 Cz onek Zarz du Polskiej Izby Ubezpiecze  
1995 – 2003 Senior Manager, Dyrektor Dzia u Ubezpiecze  Arthur Andersen, nast pnie 
Andersen Business Consulting 
1995 Agencja reklamowa Lintas 
Emitent jest w posiadaniu o wiadczenia Pani Dzik o tym i  nie jest wpisana do Rejestru 

ników Niewyp acalnych. 
Pani Zofia Dzik spe nia kryteria niezale no ci cz onka rady nadzorczej okre lone przez 
Komisj  Europejsk  
w za czniku nr 11 do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotycz cej roli 
Dyrektorów Niewykonawczych lub b cych cz onkami rady nadzorczej spó ek gie dowych i 
komisji rady nadzorczej (Dz. U.UE.L. 05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w 
Dobrych Praktykach Spó ek Notowanych na GPW, b cych za cznikiem do Uchwa y Nr 
17/1249/2010 Rady Gie dy z dnia 19 maja 2010 roku. 
W ocenie Emitenta dzia alno  Pani Zofii Dzik nie jest konkurencyjna w stosunku do 
dzia alno ci w przedsi biorstwie Emitenta. 
Pani Zofia Dzik nie uczestniczy w spó ce konkurencyjnej jako wspólnik spó ki cywilnej, 
osobowej lub jako cz onek organu spó ki kapita owej, nie uczestniczy równie  w innej 



konkurencyjnej osobie prawnej jako cz onek jej organu. 
Pani Zofia Dzik  nie jest wpisana do Rejestru D ników Niewyp acalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS. 
 
 
Micha  Otto 

 
Wykszta cenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licencje i certyfikaty 
 
 
 
 
 
 

 
Wy sza Szko a Morska w Szczecinie 
1978-2003 
mgr in .  nawigator morski spec. transport morski 
 
Liceum Ogólnokszta ce nr 3 im. Gen. Sowi skiego w Warszawie 
1974- 1978 
Klasa matematyczno-fizyczna. ota odznaka z Laurem. 
 
Liczne kursy i szkolenia zwi zane z rozwojem i funkcjonowaniem rynku 
kapita owego i funduszy emerytalnych w Polsce  
 
 
 
 
Makler papierów warto ciowych. Licencja nr 74. 
 
Po zdanym egzaminie resortowym wpisany na list  kandydatów na cz onków 
rad nadzorczych spó ek skarbu Pa stwa  
 

 
 
Pan Micha  Otto legitymuje si  nast puj cym przebiegiem kariery zawodowej: 
 
FinCo Group S.A. (2011 przekszta cona w Sp. z o.o.) 
marzec 2000 – 
Prezes Zarz du 
FinCo Group wiadczy us ugi z zakresu bankowo ci inwestycyjne m.in. doradztwo 
strategiczne, doradztwo M&A, ECM i pozyskiwanie finansowania. Za yciel i Prezes Zarz du, 
odpowiedzialny za ca okszta t prac zwi zanych z powo aniem spó ki FinCo Group S.A. oraz za 
sprawy korporacyjne i zarz dzanie finansami spó ki. Odpowiedzialny za projekty z zakresu 
pozyskiwania finansowania na rynku publicznym i prywatnym oraz doradztwa strategicznego dla 
przedsi biorstw.  
 
ABN AMRO Securities (Polska) S.A.  
1998-2000 
Prezes Zarz du 
Prezes Zarz du i Dyrektor Zarz dzaj cy, odpowiedzialny za ca okszta t spraw zwi zanych  z 
zarz dzaniem. Bra  udzia  we wszystkich transakcjach ABN AMRO Group w Polsce i ci le 
wspó pracowa  z reprezentantami ABN AMRO Rothschild j.v., wspólnego przedsi wzi cia ABN 
AMRO Bank N.V. i NM Rothschild, zajmuj cego si  operacjami na rynkach kapita owych w krajach 
rozwijaj cych si . 



 
ABN AMRO Hoare Govett Sp. z o.o. 
(1996 – 1998) 
Wiceprezes Zarz du, Dyrektor Generalny 
Odpowiedzialny za transakcje papierami warto ciowymi na publicznym rynku pierwotnym i wtórnym, 
restrukturyzacj  biura maklerskiego oraz dostosowanie do mi dzynarodowych standardów ABN 
AMRO, mi dzy innymi w zakresie procedur, oraz wspó prac  z innymi jednostkami ABN AMRO na 
wiecie.  

 
DOM MAKLERSKI „DML” 
 (1993-1996) 
Za yciel, Prezes Zarz du i Dyrektor Zarz dzaj cy najwi kszego prywatnego biura maklerskiego. 
Biuro obs ugiwa o polskich klientów indywidualnych. W 1996 roku pakiet wi kszo ciowy zosta  
sprzedany ABN AMRO. 
 
BYDGOSKI BANK KOMUNALNY S.A. 
 (1991 – 1993) 
Szef zespo u maklerów papierów warto ciowych (chief dealer, floor broker) , a nast pnie 
Zast pca Dyrektora Biura Maklerskiego, odpowiedzialny za operacje na rynku papierów 
warto ciowych oraz organizacj  biura maklerskiego w Warszawie. Bra  udzia  we wszystkich 
prywatyzacjach, w których uczestniczy o biuro maklerskie, zarówno jako oferuj cy, jak i uczestnik 
konsorcjów sprzedaj cych. Przyk adowe projekty prywatyzacyjne: HS Irena, Swarz dz, Wólczanka, 

ywiec, Okocim.  
 
 
US UGI FINANSOWE S AWOMIR WNOROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.  
2002- 
Cz onek Zarz du 
Po rednictwo finansowe i consumer finance. 
 
 
IRCo Sp. z o.o. 
1991- z przerwami 
Za yciel i Prezes Zarz du 
Firma rodzinna – galeria sztuki, antykwariat i us ugi finansowe. Aktualnie nie prowadzi 
dzia alno ci operacyjnej 
 
GresCo sp. z o.o. 
2011- 
Prezes Zarz du 
Dzia alno  deweloperska. 
 
 
 
Micha  Otto zasiada w Radach Nadzorczych ni ej wymienionych podmiotów gospodarczych: 
 
KGHM Polska Mied  S.A. (najwi kszy koncern naftowy w Polsce, nale cy do Skarbu 
Pa stwa o kapitalizacji 28,2 mld z ) 
2000-2011 
Cz onek Rady Nadzorczej 



 
Jasnier S.A. 
2009- 
Cz onek Rady Nadzorczej 
Dzia alno  deweloperska – zarz dzanie projektami. 
 
Advadis S.A. 
2007-2008 
Cz onek Rady Nadzorczej 
Spó ka notowana na GPW 
 
 
 
FinCo Capital S.A. 
2008-2010 
Cz onek Rady Nadzorczekj 
Spó ka zale na FinCo Group S.A. 
 
Grupa Stereo S.A. 
2001-2008 
Cz one Rady Nadzorczej 
e-commerce 
 
Sferia S.A. 
2006-2008 
Cz onek Rady Nadzorczej 
Firma telekomunikacyjna  
 
IT Polpager Sp. z o.o. 
2007-2008 
Cz onek Rady Nadzorczej 
Spó ka zale na Sferia S.A. 
 
H&B Notebooks S.A. 
2007-2009 
Cz onek Rady Nadzorczej 
Ogólnopolska sie  dystrybucji technologii mobilnych I sprz tu IT 
 
Activlife S.A. w likwidacji 
2008 –  
Cz onek Rady Nadzorczej 
Portal spo eczno ciowy health care. Spó ka nie rozpocz a dzia alno ci operacyjnej. 
 
W ocenie Emitenta dzia alno  Pana Micha a Otto nie jest konkurencyjna w stosunku do 
dzia alno ci w przedsi biorstwie Emitenta. 
Pan Micha  Otto  nie uczestniczy w spó ce konkurencyjnej jako wspólnik spó ki cywilnej, 
osobowej lub jako cz onek organu spó ki kapita owej, nie uczestniczy równie  w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako cz onek jej organu. 
 



Pan Micha  Otto  nie jest wpisany do Rejestru D ników Niewyp acalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS. 
 


