
Paweł Jankowski – Prezes Zarządu 

Życiorys: 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Paweł Jankowski, Prezes Zarządu 

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu kierunków; Zarządzanie i Marketing, Finanse i 

Rachunkowość ze specjalizacją Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. 

Zdobył wieloletnie doświadczenie w pracy w zarządzaniu grupą pracowników i kontakcie z klientami. 

Aktywnie uczestniczy na rynku kapitałowym, był członkiem Rady Nadzorczej CDE S.A. i 

przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Capital Kopernik S.A. 

 

 

Wykształcenie  

Wyższe w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

 

brak 

 

d) 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, 

 

od 2011 do lutego 2014 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Capital Kopernik S.A. 

od 2012 do czerwca 2013 roku członek Rady Nadzorczej  CDE S.A 

 

e) 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, 



 

brak 

 

f) 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, 

 

brak 

 

g) 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, 

 

nie 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paweł Ratyński – Członek Rady Nadzorczej 

Życiorys: 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Paweł Ratyński, członek Rady 
Nadzorczej____________________________ 
- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: _2017 
r.______________  
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
Od 1991 roku aktywny uczestnik rynku kapitałowego. Akcjonariusz wielu spółek, w tym znaczący 
spółki Inventi S.A.______________________ 
 
Wykształcenie  
Wyższe humanistyczne_____________________ 

 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 
 
Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta 
___________________________________ 
 
d) 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, 
 
Urlopy - członek Rady Nadzorczej_2012-2013, EastSideCapital S.A. - członek Rady Nadzorczej VIII. 
2013 - nadal_________________________________________________ 
e) 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, 
Nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 
Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego______________________________________ 
f) 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 pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego.___________________________________________ 
g) 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, 
 
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._____________________________________________ 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym._______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mirosław Knociński – Członek Rady Nadzorczej 

Życiorys: 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

- imię i nazwisko, pełniona funkcja:  Mirosław Knociński , członek Rady Nadzorczej 

- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Wydziału Telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Po studiach 

pracownik urzędów państwowych, po 1989 r. właściciel firmy telekomunikacyjnej o zasięgu 

regionalnym, członek zarządu prywatnych spółek w branży telekomunikacyjnej, w tym telewizji 

kablowej. Jest zaangażowany we władzach spółek, które działają na rynkach Unii Europejskiej. 

Obecnie związany z firmami działającymi na rynku energii odnawialnej (energia wiatrowa i 

fotowoltaika) w kraju i zagranicą. 

 

Wykształcenie  

Skończone studia wyższe, mgr inż. Telekomunikacji 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

 

brak 

 

d) 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, 

 

PROMONT sp. z o.o. - Prezes 

Rewifarm sp. z o.o. - wspólnik 

OLEK- POL sp. z o.o. - wspólnik 

MAK SRL (Włochy) - wspólnik 

Gomel  (Białoruś) - wspólnik 

Turysta MK sp. z o.o. - wspólnik 

PHU Automatyka Serwis Turysta MK sp. komandytowa - wspólnik 

Avatar holding SA (Luksemburg)  - wspólnik 

Forves Investment Group (Luksemburg)  - wspólnik 

INVENTI S.A. – członek Rady Nadzorczej 



e) 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, 

 

____nie karany____ 

f) 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, 

 

____________nie wystąpiło _______________________________ 

g) 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, 

 

_______________________brak ______________________ 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

______________________nie figuruje____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waldemar Pejka – Członek Rady Nadzorczej 

Życiorys: 
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
Waldemar Pejka - Członek Rady Nadzorczej 
termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1981 r. Wpisany na listę 
radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. 
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców. Posiada szerokie doświadczenie w 
zakresie prawa handlowego i kontraktów handlowych. Jest założycielem Kancelarii Radców Prawnych 
PROKURA Pejka, Czmochowski, Gliszczyński sp. k. Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego Krajowej Izby 
Gospodarczej W Warszawie 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 
Nie dotyczy. 
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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: 
-Rewifarm sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - Prezes Zarządu do chwili obecnej 
-Olek-pol sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - Prezes Zarządu do chwili obecnej 
-Kancelaria Radców Prawnych PROKURA Pejka, Czmochowski,Gliszczyński sp.k. - komplementariusz 
e) 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: 
Nie wystąpiły. 
f) 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: 
Nie dotyczy. 
g) 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: 
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie figuruje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maciej Zegarowski – Członek Rady Nadzorczej 
 
Życiorys: 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
- Maciej Zegarowski, członek Rady Nadzorczej  
- termin upływu kadencji , na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany:  2017 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
- prawnik specjalizujący się ( między innymi w prawie handlowym )   
- uprawnienia do członkostwa w spółkach akcyjnych Skarbu Państwa  
- członek Rad Nadzorczych, w tym Rady Banku, 
- prezes zarządu spółek prawa handlowego, w tym spółki akcyjne  
Wykształcenie – wyższe:  
- Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu 
- Podyplomowe Studia  z prawa bankowego i bankowości UMK w Toruniu 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 
nie wykonuje 
___________________________________ 
 
d) 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, 
INVENTI S.A. – członek Rady Nadzorczej – Sekretarz 
DEVELOPMENT-WIND ENERGY Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej  
______________________ 
e) 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, 
nie karany 
_______________________________________ 
f) 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, 
nie pełnił żadnych funkcji  w upadłych spółkach, w likwidacji lub zarządem komisarycznym  
___________________________________________ 
g) 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, 
nie prowadzi 
_____________________________________________ 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
nie figuruje 
_______________________________________________ 
 
 
 



Jarosław Karpiński – Członek Rady Nadzorczej 
 
Życiorys: 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

- imię i nazwisko, pełniona funkcja:  Jarosław Karpiński, Członek Rady Nadzorczej 

- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany:  2017 r. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

07.02.2014 r.-Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych Electus S.A. 

marzec 2012 - listopad 2013 – specjalista ds. inwestycji finansowych w banku spółdzielczym 

wrzesień 2010- grudzień 2011-makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. 

 

Wykształcenie  

magister  z zakresu finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 

Studia podyplomowe z zakresu Metod Wyceny Spółek Kapitałowych ukończone w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

 

___________________________________ 

 

d) 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, 

 

07.02.2014 r.-Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych Electus S.A. 

 

e) 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, 

 

Brak 

 

f) 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, 

 



Brak 

g) 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, 

 

Brak 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Brak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Michał Jura – Członek Rady Nadzorczej 
 
Życiorys: 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Michał Jura Członek Rady Nadzorczej 
- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017  
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
 
 Absolwent Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej na Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Ukończył Studia podyplomowe na kierunku Rynek 

Kapitałowy i Ubezpieczenia na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2004 roku związany z rynkiem 

finansowo-leasingowym. Karierę rozpoczął jako doradca finansowy w największej firmie leasingowej 

w Polsce Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Od roku 2007 jest niezależnym doradcą leasingowym. 

 

Wykształcenie  

wyższe 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

 

Członek Rady Nadzorczej spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 

 

d) 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, 

 

Członek Rady Nadzorczej spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 

 
e) 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 wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. 

 
f) 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub  



likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu  
zarządzającego lub nadzorczego. 

 
g) 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, 
 
 
 Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

 Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cezary Jasiński – Członek Rady Nadzorczej 

Życiorys: 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

- imię i nazwisko, pełniona funkcja:  Cezary Jasiński, członek Rady Nadzorczej  

- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 16.04.2017 r. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Prawnik. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 51/2011. Brał udział w 

kilku projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu na rynku NewConnect. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Toruniu.    

 

Wykształcenie 

  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.  

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

 

Nie dotyczy. 

 

d) 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, 

 

NC Nutrition Center S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od IX 2012 r. do VIII 2013 r.,   

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od VIII 2012 r. do dnia 

dzisiejszego,  

Centrum Doradztwa Ekonomicznego Rating Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – od VII 2013 r. do 

dnia dzisiejszego.   

 

e) 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, 

 

Nie wystąpiły.  



 

f) 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, 

 

Nie dotyczy. 

 

g) 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, 

 

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Nie figuruje.  

 

 


