
a) imi ę, nazwisko 
 
Sebastian Huczek 
 
b) opis kwalifikacji i do świadczenia zawodowego 
 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 r. 
pracuje w INVESTcon GROUP SA, obecnie Wiceprezes Zarządu. Posiada Certyfikat 
Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). Był wykładowcą Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i 
lokalnych rynków kapitałowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach 
podyplomowych z zarządzania finansami prywatnymi. Wykładowca na kursach 
przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do 
uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.  

W latach 2005-2009 powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Komisji 
Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu 

W 2009 Członek Zespołu Operacyjnego ds. Rynku Obligacji Nieskarbowych Catalyst Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie Autor wielu publikacji dot. rynku kapitałowego, 
papierów wartościowych i finansów publicznych. 

 
c) wskazanie działalno ści wykonywanej przez dan ą osob ę poza emitentem, gdy 
działalno ść ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Wiceprezes Zarządu INVESTcon GROUP S.A., spółki doradczo-inwestycyjnej notowanej na 
rynku regulowanym GPW. 
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarz ądzających  lub nadzorczych albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem 
 
Członek Zarządu: 
INVESTcon GROUP S.A. – nadal 
INVESTcon Fund Sp. z o.o. - nadal 
IPO Doradztwo Strategiczne S.A. – do 2010 
e-Misja Sp. z o.o. – do 2012 
Inwest Consulting S.A. – do 2013 
 
Członek Rady Nadzorczej 
Rovita S.A. – do 2010 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na moc y których dana osoba została 
skazana za przest ępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pi ęciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pi ęciu lat osoba taka otrzymała 
sądowy zakaz działania jako członek organów zarz ądzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 
 
Brak 
 



f) szczegóły wszystkich przypadków upadło ści, zarz ądu komisarycznego lub 
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pi ęciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w 
których dana osoba pełniła funkcje członka organu z arządzającego lub  nadzorczego 
 
Brak 
 
g) informacj ę, czy dana osoba prowadzi działalno ść, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalno ści emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjn ej spółki 
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
 
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.  
Jest wiceprezesem Zarządu INVESTcon GROUP S.A., spółki doradczo-inwestycyjnej 
notowanej na rynku regulowanym GPW, autoryzowanego doradcy NewConnect i Catalyst. 
Działalność INVESTcon GROUP S.A. może być konkurencyjna w stosunku do IPO 
Doradztwo Strategiczne S.A., przy czym INVESTcon GROUP S.A. jest istotnym 
akcjonariuszem IPO Doradztwo Strategiczne S.A. 
 
h) informacj ę, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłu żników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
 

Nie figuruje. 


