
Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej  
 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 
imię i nazwisko: Paweł Makowski  
 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
 
termin upływu kadencji: 5 luty 2019 roku 

 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 

Pan Paweł Makowski ukończył studia dzienne w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania 
imienia Leona Koźmińskiego uzyskując tytuł magistra ekonomii ds. innowacji i przedsiębiorczości. 
Ukończył również studia doktoranckie z zarządzania wiedzą w organizacji. 
Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku. Przez lata sprawował funkcję doradcy dla wiodących 
przedsiębiorców na rynku. Był odpowiedzialny za rozwój przedsiębiorstw, przygotowując ich plany 
rozwojowe, obejmujące finansowe, ekonomiczne i techniczne stadium wykonalności inwestycji.  
Jest twórcą strategii wielu przedsięwzięć typu start-up zakończonych wyjściem z inwestycji do 
funduszy Private Equity. W trakcie swojej kariery zawodowej skutecznie opracowywał plany 
rozwojowe, budował prężnie działające działy sprzedaży i marketingu, przygotowywał strategie 
marketingowe i  planów inwestycyjnych. Na koncie działalności biznesowej posiada wiele sukcesów – 
przede wszystkim skuteczne dobieranie odpowiednich form finansowania projektów, budowanie 
ambitnych strategii sprzedaży, efektywne zarządzanie biznesem, które przyczyniły się do rozwoju 
kilkunastu przedsiębiorstw oraz do wprowadzenia kilku z nich na Giełdę Papierów Wartościowych  
w Warszawie.  Pan Paweł Makowski jest głównym pomysłodawcą i założycielem Spółki Abbey House 
Group S.A. (wcześniej Dom Aukcyjny Abbey House S.A.) 
 
Przebieg pracy zawodowej: 

 
02.2014 - obecnie: Abbey House Group S.A., stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
2011 - obecnie:  Art & Business Magazine S.A., stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2010 - 02.2014: Dom Aukcyjny Abbey House S.A., stanowisko: Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
2009 - 2010:  Natural Lady Sp. z o.o., stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
2008 - 2009:  MyEcoLife Sp. z o.o., stanowisko: Prezes Zarządu 
2006 - 2008:  MOGO Sp. z o.o., stanowisko: Prezes Zarządu                                            
2007 - 2008:  Urimat Polska, stanowisko: Prezes Zarządu 
10.2004 - 2008: Polski Błonnik, stanowisko: Właściciel, Pomysłodawca 
10.2004 - obecnie:  SEKWENCJA Mariusz Gajowiak, stanowisko: Konsultant  
01.2003 - 09.2004: Makowski International, stanowisko: Kierownik Projektu 

 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 
 

Pan Paweł Makowski nie prowadzi działalności mającej 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, 

 
nazwa spółki:  Abbey House Group S.A.  
funkcja/wspólnik:  Przewodniczący Rady Nadzorczej  



 
 
nazwa spółki:  Art & Business Magazine S.A.  
funkcja/wspólnik: Przewodniczący Rady Nadzorczej  
 
nazwa spółki:  Natural Lady sp. z o.o. 
funkcja/ wspólnik: Członek Rady Nadzorczej  

 
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 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Makowski nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Makowski nie otrzymał 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 okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 
podmiotu, w którym Pan Paweł Makowski  pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 
7. informacje, 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 Paweł Makowski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, 
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Paweł Makowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
 


