
 
Mirosław Adamczyk 

Członek Rady Nadzorczej Emmerson Realty S.A. 

 

a) Termin upływu kadencji: dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, tj. 

2018 rok. 

b) Mirosław Adamczyk posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, w szczególności na 

rynku stolarki otworowej oraz akcesoriów do niej. W powyższych dziedzinach stale współpracuje z 

licznymi inwestorami oraz deweloperami. Od 2007 roku pełni funkcję menedżera w firmie produkcyjno-

handlowej, w której odpowiedzialny jest za koordynację sprzedaży detalicznej oraz kontakty z 

inwestorami i deweloperami. Od listopada 2011 roku jest członkiem zarządu Polskiego Związku 

Badmintona. 

 

c) Pan Mirosław Adamczyk nie wykonuje poza Grupą Kapitałową Grupa Emmerson S.A., w skład 

której wchodzi Emitent działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; 

 

d) Pan Mirosław w okresie trzech ostatnich lat nie był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. 

 

e) Wobec pana Mirosława Adamczyka  nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których 

został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto pan Mirosław Adamczyk nie otrzymał w okresie 

ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego; 

 

f) w stosunku do spółek, w których pan Mirosław Adamczyk pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze 

nie wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego; 

 

g) Pan Mirosław Adamczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A., w skład której wchodzi Emitent, nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 

h) Pan Mirosław Adamczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Tadeusz Popławski 

Członek Rady Nadzorczej Emmerson Realty S.A.  

 

a) Termin upływu kadencji: dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, tj. 

2018 rok. 

 

b) Pan Tadeusz Popławski posiada długoletnie doświadczenie na rynku nieruchomości, szczególnie w 

komercjalizacji gruntów inwestycyjnych. Współpracował z wieloma inwestorami i deweloperami w tym 

zakresie. Od 2010 r. pełni funkcję członka zarządu w spółce Grupa Emmerson S.A. (w okresie od 

2010 r. do lipca 2013 r. pełnił funkcje prezesa zarządu, zaś począwszy od 12 lipca 2013 r. pełni 

funkcje wiceprezesa zarządu) i jest odpowiedzialny m.in. za nadzorowanie procesu wyszukiwania 

nieruchomości oraz oceny ich atrakcyjności inwestycyjnej przy pomocy odpowiednich struktur i 

narzędzi badawczych, zwłaszcza we współpracy z Działem Badań i Analiz Emmerson Realty S.A. i 

Emmerson Evaluation Sp. z o.o. 

 

c) Pan Tadeusz Popławski nie wykonuje poza Emitentem oraz poza grupą kapitałową Emitenta 

działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

d) Pan Tadeusz Popławski w okresie trzech ostatnich lat, był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 

- Grupa Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie – prezes zarządu od 2010 r. do 11 lipca 2013 r.,  

   wiceprezes zarządu od 12 lipca 2013 r. do chwili obecnej;  

- PSA PSA Capital S.A. - Prezes Zarządu od 30 listopada 2013 r. do chwili obecnej; 

- Dom Aukcyjny Emmerson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Koncept Media Sp. z o.o.)    

  - prezes zarządu od X 2012 r. do IV 2013 r., od IV 2013 r. do dnia dzisiejszego pełni we wskazanej  

  spółce funkcję Prokurenta;  

- Em Invest Sp. z o.o. (obecnie: Emmerson Finanse Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie – prezes  

  zarządu od IX 2012 r. do XI 2013 r.;  

- Emmerson Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie - prezes zarządu od VII 2012 r. do dnia  

  dzisiejszego, akcjonariusz spółki;  

- Em-Inwestycje 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – prezes zarządu od czerwca 2013 r. do dnia  

   dzisiejszego,  

- w okresie ostatnich 3 lat Tadeusz Popławski był członkiem Rady Nadzorczej Emmerson Finanse  

  S.A. oraz Traston S.A., jednak aktualnie nie pełni funkcji członka Rady Nadzorczej powyższych  

  spółek;  

- w okresie ostatnich 3 lat Tadeusz Popławski posiadał akcje Emmerson Realty S.A., jednak aktualnie  

   nie jest akcjonariuszem powyższej spółki. 

 



e) Wobec Pana Tadeusza Popławskiego nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których 

został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto, Pan Tadeusz Popławski nie otrzymał w okresie 

ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

f) W stosunku do spółek, w których Pan Tadeusz Popławski pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze 

nie wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego. 

 

g) Pan Tadeusz Popławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) Pan Tadeusz Popławski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

 


