
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: Waldemar Tevnell  
 
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 Waldemar Tevnell jest przedsiębiorcą i doradcą strategicznym. Ukończył studia magisterskie  
i doktoranckie z zakresu ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentem Boss International 
Program in Media Management przy Bonnier Media University (Szwecja), organizowanym  
we współpracy z IMD International w Lozannie (Szwajcaria), w 2008 roku ukończył ponadto roczne 
studia AMP IESE Business School na Uniwersytecie Nawarry w Hiszpanii. W latach 1980–1984 był 
dyrektorem ds. sprzedaży programów IT KONTEK SYSTEM AB, a następnie (1986–1990) szefem 
działu konsultingowego TEAMCO AB, jednej z najważniejszych wówczas firm konsultingowych  
w sektorze IT. W 1991 roku z największym skandynawskim koncernem medialnym Bonnier Group 
założył w Polsce firmę wydawniczą TM-SEMIC sp. z o.o. i stanął na jej czele jako prezes.  
W 1994 roku został prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wydawców Prasy, potem 
wiceprezesem oraz członkiem zarządu Izby Wydawców Prasy. W 1996 roku objął stanowisko prezesa 
zarządu Bonnier Business (Polska), wydawcy dziennika ekonomicznego „Puls Biznesu”. W 2011 roku 
został przewodniczącym Rady Dyrektorów Reinhold Polska AB, obecnie jest doradcą zarządu 
koncernu Axel Springer i doradcą koncernu Ernst & Young. 
 
Przebieg pracy zawodowej: 

 
2009 – obecnie Ernts & Young – Doradca w zakresie PR i marketingu 
2008 – obecnie Ringier Axel Springer Polska – Doradca Zarządu w zakresie Business 

Development 
1996 – 2008 Bonnier Business Press (Poland) Prezes Zarządu, następnie Przewodniczący 

Rady Nadzorczej wydawnictwa „Puls Biznesu”.  
1991 – 1996  TM-Semic – Prezes Zarządu 
1986 – 1990  Teamco AB – Szef działu Consultingu 
1980 – 1985  IT Kontek System AB – Dyrektor ds. Sprzedaży 

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

znaczenie dla emitenta 
 

Pan Waldemar Tevnell  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:  Elzab S.A.  
funkcja:   Członek Rady Nadzorczej (obecnie) 
 
nazwa spółki:  Reinhold Polska S.A. 
funkcja:   Przewodniczący Rady Dyrektorów (do XII.2012) 



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 Waldemar Tevnell  nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Waldemar Tevnell  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 Waldemar Tevnell  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 Waldemar Tevnell  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 Waldemar Tevnell  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". 
 


