
 
 
Imię Nazwisko: Wojciech Tomikowski 

Pełniona funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 27.06.2016 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

14 lat pracy w światowych korporacjach takich jak Novartis, BBDO, Coty zajmując różne pozycje, włączając kilka 

pozycji CEO (Dyrektor Generalny). Praca przy projektach M&A (przejęcia spółek), w tym przez wiele lat poza 

granicami Polski w Ameryce Południowej, Europie Zachodniej, Chinach, Rosji. Przed i po tym okresie praca jako 

prywatna osoba biznesu i inwestor, powołująca do życia nowe firmy bądź stająca się udziałowcem w już 

istniejących przedsięwzięciach. Tytuł magistra na Uniwersytecie Gdaoskim, kursy finansowe i zarządzania w 

London Business School, The Wharton School (University of Pennsylvania) oraz Harvard Business School. Języki 

obce: angielski, hiszpaoski, polski, portugalski, rosyjski. 

Informacje o działalności  prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie: 

Layage Momentum Sp. z o.o. - członek zarządu oraz wspólnik spółki  

Rada Nadzorcza Letus Capital S.A. wyraziła zgodę na prowadzenie działalności konkurencyjnej. 

 

Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu: 

Layage Momentum Sp. z o.o. Członek Zarządu – aktualne 

Cavinet Sp. z o.o. Członek Zarządu – działalnośd spółki aktualnie zawieszona 

ESNo1 s.r.o.  Członek Rady Nadzorczej – nie aktualne 

ASSG S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej – aktualne 

 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa 

oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w okresie tym osoba 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa 

handlowego: 

Brak. 

Informacje o wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 

lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego: 

Brak. 

Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz czy 

osoba jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

Layage Momentum Sp. z o.o. - członek zarządu oraz wspólnik spółki. Rada Nadzorcza Letus Capital S.A. wyraziła 

zgodę na prowadzenie działalności konkurencyjnej. 

 

Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 199 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Wojciech Tomikowski nie figuruje w rejestrze 

dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym. 


