
Pan Damian Kochański pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej M Development SA. 

Jest studentem 5 roku Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Pan Damian Kochański zdobywał doświadczenie zawodowe kolejno pracując:     

 [11.2012 - 07.2013]– Taxus Fund S.A. - Członek Rady Nadzorczej;

 [07.2011 roku - obecnie] - Grupa Feniks Sp. z o. o. – Prokurent Spółki, wspólnik;

 [04.2010 – 03.2012] – M Development S.A. - Członek Rady Nadzorczej;

 [10.2009 – 12.2009] - Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o. – praktykant w dziale 

podatkowym;

 [2007 – 2008] -  POLPAIN-DAKRI Sp.  z  o.  o.  –  współpraca w zakresie  budowy sieci  

sprzedaży na terenie województwa łódzkiego;

 [11.2007 – obecnie] - DJP Development Sp. z o.o. – w latach 2007-2009 współpraca 

m.in.  w zakresie wykonywania analiz  rynku nieruchomości,  nadzoru nad procedurą 

uzyskiwania  decyzji  administracyjnych  dla  realizowanych  przez  spółkę  projektów 

inwestycyjnych, od listopada 2009 roku Prokurent Spółki; 

 [07.2006 – 09.2006] -  Ober-Haus Nieruchomości w Łodzi – konsultant;

 [03.2006 – 05.2011] – P.H.U. BEST – Właściciel.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Damiana Kochańskiego oświadczeniem: 

 Pan  Damian  Kochański  nie  jest  obecnie  ani  w  okresie  ostatnich  3  lat  nie  był,  za 

wyjątkiem  wyżej  opisanych  podmiotów,  członkiem  organów  zarządzających  lub 

nadzorczych, ani wspólnikiem w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej; 

 w  okresie  ostatnich  5  lat,  w  stosunku  do  Pana  Damiana  Kochańskiego  nie  zostały 

wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa; 

 w  okresie  ostatnich  5  lat,  Pan  Damian  Kochański  nie  otrzymał  sądowego  zakazu 

działania  jako członek organów zarządzających lub  nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego; 

 w okresie  ostatnich  5  lat,  Pan Damian Kochański  nie  pełnił  funkcji  członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, 

zarządu komisarycznego ani likwidacji; 

 Pan Damian Kochański nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku 

do  działalności  Spółki,  oraz  nie  jest  członkiem  organu  konkurencyjnej  spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 Pan  Damian  Kochański  nie  jest  wpisany  do  Rejestru  Dłużników  Niewypłacalnych, 



prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


