
Życiorysy zawodowe osób nadzorujących Emitenta: 

 

I. Przewodniczący Rady Nadzorczej: 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Imię i nazwisko: Krzysztof Rogaliński,  

Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23 kwietnia 2014 roku 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Wiceprezes Zarządu oddelegowany na okres 3 mc (od 

dnia 23 kwietnia 2014 roku) 

Termin upływu kadencji w Radzie Nadzorczej: 22 kwietnia 2019 roku 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Posiada ponad 20 lat doświadczenia jako manager średniego i wyższego poziomu zarządzania  w 

firmach z branż FMCG, gas and oil, telco, software, energetyka; zajmował się wdrożeniem 

rozwiązań organizacyjnych w obszarze sprzedaży i obsługi klienta  (m.in. PepsiCo Poland Sp. z o.o., 

Statoil Polska Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Grupa Kapitałowa Energa);  zajmował się 

ponadto restrukturyzcją i wdrożeniem nowych rozwiązań biznesowych (m.in. Telekomunikacja 

Polska S.A., Grupa Kapitałowa Energa);  opracowywał i wdrażał strategię i biznes development 

(m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Young Digital Planet S.A., Grupa Kapitałowa Energa). 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta, 

Pan Krzysztof Rogaliński 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, 

Energa Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.,  funkcja: Prezes Zarządu 

Energa - Obrót S.A., funkcja: Prezes i Wiceprezes Zarządu 
 
Słupskie Towarzystwo Koszykówki Sportowa S.A., funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Madman Theory Games, funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

Forever Entertainment S.A., funkcja: Wspólnik (mniej niż 5% udziałów) 

Obecnie Pan Krzysztof Rogaliński pełni wskazane wyżej funkcje w Słupskim Towarzystwie 

Koszykówki Sportowa S.A., Madman Theory Games oraz Forever Entertainment 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 Pan Krzysztof Rogaliński nie został skazany za przestępstwo 

oszustwa.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Rogaliński 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 miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 

podmiotu w którym Pan Krzysztof Rogaliński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

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, 

Pan Krzysztof Rogaliński 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) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Pan Krzysztof Rogaliński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

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

 

II. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Imię i nazwisko: Tymon Kokot 

Zajmowane stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 23 kwietnia 2014 roku 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

Termin upływu kadencji 22 kwietnia 2019 roku 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego WNEiZ w zakresie audytu strategicznego w instytucjach 

publicznych i prywatnych. Wspólnik Proksen Sp. z o. o., gdzie pełnił również funkcję Wiceprezesa 

Zarządu. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Polskim Biurze Ubezpieczeń Sp. z.o.o., był Członkiem 

Rady Nadzorczej Basket Toruń S.A. Ponadto był Członkiem Zarządu Stowarzyszenia MMKS Pierniki 

Toruń oraz Członkiem Zarządu LGD Ziemi Dobrzyńskiej Region Południe. 



 

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

istotne znaczenie dla emitenta, 

Pan Tymon Kokot 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, 

Proksen Sp.  z o.o., funkcja: Wiceprezes Zarządu (do 31.12.2012r.); wspólnik nadal, 

Polskie Biuro Ubezpieczeń Sp. z o.o., funkcja: Prezes Zarządu (do 25.02.2014r.),  

Basket Toruń S.A., funkcja: Członek Rady Nadzorczej (do 10.04.2014r.) 

 

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 Pan Tymon Kokot nie został skazany za przestępstwo oszustwa.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tymon Kokot 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 miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 

podmiotu w którym Pan Tymon Kokot pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

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, 

Pan Tymon Kokot 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; 

Pan Tymon Kokot nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

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

 



III. Członek Rady Nadzorczej: 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Imię i nazwisko: Marek Bednarski 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 23 kwietnia 2014 roku 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

Termin upływu kadencji: 22 kwietnia 2019 roku 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku swojej kariery 

zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Licencjonowany Doradca inwestycyjny (numer 

licencji 11) oraz Makler Papierów Wartościowych (numer licencji 397). 

Początkowo zatrudniony w strukturach Banku Gdańskiego S.A., gdzie zajmował stanowisko 

Doradcy, a następnie Dyrektora Biura Maklerskiego. Pracował również jako Doradca ds. Inwestycji 

w Prokom Investments S.A. i w Prokom Softwear S.A. oraz jako Doradca w HDI Gerling Życie TU.  

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

istotne znaczenie dla emitenta, 

Pan Marek Bednarski 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, 

Pan Marek Bednarski pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej w Action Caldwell S.A. ,Datera 

S.A. oraz Madman Theory Games  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 Pan Marek Bednarski nie został skazany za przestępstwo oszustwa.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Bednarski 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 miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 

podmiotu w którym Pan Marek Bednarski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 



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, 

Pan Marek Bednarski 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) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Marek Bednarski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

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

 

IV. Członek Rady Nadzorczej: 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Imię i nazwisko: Łukasz Kokornacki,  

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej od 23 kwietnia 2014 roku 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

Termin upływu kadencji: 22 kwietnia 2019 roku 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim.  Posiada, poparte doświadczeniem, 

kompetencje w zakresie analizy prac zarządów, realizacji strategii oraz systemu zarządzania.  

Członek Zarządu w DULLEK Biuro Inżynierskie Sp. z o.o., gdzie pełnił również funkcję Prezesa 

Zarządu. Zasiadał w Radach Nadzorczych kilku pomorskich Spółek m.in. EL-MARINE S.A. oraz 

EURO-PREF Sp. z o. o, a obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce Forever 

Entertainment S.A., która jest notowana na NewConnect. 

Bardzo dobrze zna zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów controllingu i 

budżetowania, innowacyjnych systemów strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem (Value 

Based Management, Balanced Scorecard, Supply Chain Management), a także z zakresu 

rachunkowości zarządczej i księgowości. 

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

istotne znaczenie dla emitenta, 

Pan Łukasz Kokornacki 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, 

Forever Entertainment S.A., funkcja: Członek Rady Nadzorczej (od 2013 do teraz) 

DULLEK Biuro Inżynierskie Sp. z o.o., funkcja: Członek Zarządu (od 2013) 

EURO-PREF Sp. z o.o, funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

DSG Inwestycje Sp. z o.o., funkcja: Prezes Zarządu (do 2013) 

DULLEK Biuro Inżynierskie Sp. z o.o., funkcja: Prezes Zarządu (do 2012) 

EL-MARINE S.A., funkcja: Wiceprzewodniczący 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, 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Kokornacki nie został skazany za przestępstwo oszustwa.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Kokornacki 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 miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 

podmiotu w którym Pan Łukasz Kokornacki pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

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, 

Pan Łukasz Kokornacki 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) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Łukasz Kokornacki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

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

 



V. Członek Rady Nadzorczej: 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Imię i nazwisko: Piotr Żerko  

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 23 kwietnia 2014 roku 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

Termin upływu kadencji: 22 kwietnia 2019 roku 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 

Kanclerz Akademii Muzycznej w Gdańsku. Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes Zarządu 

Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Stanowiska kierownicze (Dyrektor Marketu, Dyrektor Handlowy) w dużych firmach handlowych 

(np. Castorama Polska, Praktiker Polska). Administrowanie i zarządzanie dużymi zespołami 

ludzkimi (do kilku tysięcy pracowników. Zarządzanie budżetem uczelni wyższych (od kilkudziesięciu 

do kilkuset milionów złotych). Pomysłodawca i główny wykonawca przedsięwzięcia budowy 200 

mieszkań dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. 

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

istotne znaczenie dla emitenta, 

Pan Piotr Żerko 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, 

Nie dotyczy. 

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 Pan Piotr Żerko nie został skazany za przestępstwo oszustwa.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Żerko 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 roku 2009 Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, w której Pan Piotr Żerko pełnił funkcję 

Prezesa Zarządu, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni, została 



postawiona   w stan likwidacji. Było to działanie z góry zaplanowane gdyż Spółdzielnia ta została 

powołana do życia jako „spółka celowa” do zrealizowana z góry określonego celu jakim była 

budowa 200 mieszkań dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Cel ten został w pełni 

zrealizowany i dalsze funkcjonowanie Spółdzielni nie miało uzasadnienia. 

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, 

Pan Piotr Żerko 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) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Piotr Żerko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

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


