
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Artur Pietraszewski, koniec kadencji upływa 8.06.2017 r. 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 
Ukończył  studia  doktoranckie  na  Wydziale  Socjologiczno-Ekonomicznym  Uniwersytetu 
Łódzkiego. Od początku kariery związany z obrotem nieruchomościami. Od 2004 r. prowadzi 
własną działalność gospodarczą, na podstawie której świadczy kompleksowe usługi doradcze 
dla  sektora nieruchomości. Ma wieloletnią praktykę we współpracy z mediami i budowaniu 
relacji  z  rynkiem.  Jest  autorem licznych  publikacji  i  komentarzy  poświęconych  rynkowi 
nieruchomości.  Specjalizuje  się  w  tworzeniu  kompleksowych  strategii  rynkowych  dla 
klientów  sektora  nieruchomości  i  zarządzaniu  ryzykami  w  procesie  deweloperskim.  W 
ramach uczelnianej działalności dydaktycznej i szkoleń kształcił pośredników i pracowników 
pionów sprzedaży firm deweloperskich oraz kadry doradcze. 
W latach 2007-2010 Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Grupie CAPITAL PARK. W latach 
2012-2013 Dyrektor  Sprzedaży i  Marketingu GANT Development S.A.  Obecnie zarządza 
projektami mieszkaniowymi węgierskiego funduszu inwestycyjnego Futureal, w którym pełni 
funkcję Dyrektora Sprzedaży. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku 
Nieruchomości  (certyfikat  nr  76).  W  latach  2011-2013  Członek  Państwowej  Komisji 
Kwalifikacyjnej, podkomisji ds. pośredników w obrocie nieruchomościami. 

3) Wskazane  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 

Członek Zarządu (obecnie Likwidator spółki) PREMEDIUM sp. z o.o. w likwidacji – 2009-
obecnie (likwidacja otwarta w 2012 r.)

4) 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

5) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w okresie co najmniej pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Członek Zarządu (obecnie Likwidator spółki) PREMEDIUM sp. z o.o. w likwidacji – 2009-
obecnie (likwidacja otwarta w 2012 r.)

6)  Informacje,  czy  dana  osoba  prowadzi  działalność  konkurencyjną,  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 



7) 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 


