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a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 
Wojciech Przygodzki 
Członek Rady Nadzorczej 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Wykształcenie: 
− Studiował na Politechnice Warszawskiej (Wydział Elektroniki) 

− Średnie 

 
Przebieg kariery zawodowej: 
− współzałożyciel i współwłaściciel spółek grupy MGI Akcept S.A. specjalizującej się w doradztwie 

finansowym, 

− niezależny doradca na rzecz BB Investment S.A., gdzie odpowiadał za doradztwo i nadzór nad 
transakcjami inwestycji kapitałowych o charakterze prywatnym (niepublicznym) na rynku 
pozagiełdowym, 

− 16 stycznia 2003 r. do 25 listopada 2003 r. – MGI Akcept Hr Solutions Sp. z o.o.    – Prezes Zarządu 
− 12 maja 2004r r. do 23 sierpnia 2005 r. – MGI Akcept Hr Solutions Sp. z o.o.    – Prezes Zarządu 
− 21 luty 2003 r. do 29 kwietnia 2005 - MGI Akcept S.A. - Członek Rady Nadzorczej 
− 29 październik 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - Egzo Group Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej, 
− 20 stycznia 2005 r. nadal – MGI Solutions Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 
− 18 listopada 2010 r. do lipca 2012 r. – CC Home Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

 
Posiada ponad 18-letnie doświadczenie biznesowe w Polsce. W okresie ostatnich 5 lat zajmował się 
procesami prywatyzacyjnymi. Uczestniczył w szeregu pozagiełdowych transakcji  na akcjach 
pracowniczych prywatyzowanych przedsiębiorstw. Posiada obszerne doświadczenie w 
strukturyzowaniu transakcji, opracowywaniu dokumentacji na potrzeby emisji, w negocjowaniu oraz 
prowadzeniu transakcji na rynku niepublicznym. 
 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

 
Brak.  
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających  lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

 
Członek Zarządu: 
− MGI Solutions Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 
− CC Home Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. 
 
 
 
Członek Rady Nadzorczej: 
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− Egzo Group Sp.z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (do 2009 roku). 

− INVISTA SA – Członek Rady Nadzorczej (do 2013 roku) . 
 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 
Brak. 
 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 
Brak. 
 
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej 

 
Nie dotyczy. 
 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 
Nie figuruje. 


