
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Sławomir Cal-Całko, Członek Rady Nadzorczej (od 5 lutego 2014 r.), kadencja Pana Sławomira Cal-Całko 

wygasa w dniu 19 sierpnia 2015 r. 

 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Pan Sławomir Cal-Całko posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2002-2004 Inspektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych, 

następnie w latach 2004-2006 Kierownik Biura Ubezpieczeń Majątkowych i Finansowych w Centrum 

Brokerskie NEO Sp. z o.o. W latach 2006-2010 Broker Ubezpieczeniowy (Gras Sovoye Polska sp. z o.o.). W 

latach 2009-2012 r. Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego WDM S.A. Począwszy od stycznia 2011 

r. Dyrektor Inwestycyjny w WDM Capital S.A. (spółka zależna Domu Maklerskiego WDM S.A.). Począwszy 

od 2012 r. Prezes Zarządu Domu Maklerskiego WDM S.A. Pełni także funkcję Prezesa Zarządu WDM 

Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. (spółka zależna Domu Maklerskiego WDM S.A.). 

 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Pan Sławomir Cal-Całko nie wykonuje poza Emitentem oraz poza pełnioną funkcją Prezesa Zarządu spółki 

Dom Maklerski WDM S.A. (podmiotu dominującego w grupie kapitałowej będącej jednym z głównych 

akcjonariuszy Emitenta) działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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:  

 

Pan Sławomir Cal-Całko w okresie trzech ostatnich lat, był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego:  

 

Podmiot Pełniona funkcja 
Czy funkcja 

jest pełniona 
obecnie? 

Dom Maklerski WDM S.A. prezes zarządu tak 
WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. prezes zarządu tak 
ASTORIA Capital S.A.  
(wcześniej BIO-MED Investors S.A.) 

członek rady nadzorczej tak 

Arkadia S.A. 
prezes zarządu nie 
członek rady nadzorczej nie 

Dom Maklerski WDM S.A. członek rady nadzorczej nie 
DEBT Solutions S.A. członek rady nadzorczej nie 

EX-DEBT S.A. 
prezes zarządu nie 
członek rady nadzorczej nie 

EX-DEBT Partners S.A. 
prezes zarządu nie 
prokurent nie 

ASTORIA Capital S.A.* członek rady nadzorczej nie 
FUTURIS S.A. członek rady nadzorczej nie 
BIO-MED I S.A. członek rady nadzorczej nie 
NOVIAN S.A. członek rady nadzorczej nie 
*podmiot ten połączył się ze spółką BIO-MED  Investors S.A. i został wykreślony z rejestru 

 

 



5) 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: 

 

Wobec Pana Sławomira Cal-Całko nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Sławomir Cal-Całko nie otrzymał w okresie ostatnich 

pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego. 

 

6) 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: 

 

W stosunku do spółek, w których Pan Sławomir Cal-Całko pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze nie 

wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego. 

 

7) 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: 

 

Pan Sławomir Cal-Całko 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. 

 

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Pan Sławomir Cal-Całko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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


