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Termin upływu kadencji: 18.06.2019 r. 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, posiada Dyplom BBA Thames Valley University London. 

Założyciel i akcjonariusz LETUS CAPITAL SA, 20-letnie doświadczenie na rynku doradztwa finansowego. 
Realizacja wielu transakcji typu VC/PE ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w MSP, przedsiębiorców 
innowacyjnych lub prowadzących działalnośd badawczo-rozwojową. Dyrektor generalny i założyciel maltaoskiej 
spółki inwestycyjnej KDG Invest Ltd, Prezes Zarządu GoAdvisers Seed Capital sp. z o.o. 

Na rynku doradczym od na rynku od 1993 roku, zrealizowanych ponad 100 projektów. Wartośd 
przeprowadzonych transakcji to ponad 100 mln EUR, a wartośd wszystkich transakcji wynosi blisko 800 mln 
EUR. 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta: 

Nie dotyczy. 

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: 

Letus Capital S.A. – Prezes Zarządu - nadal 

Consorg S.A. – były członek Rady Nadzorczej 

ASSG S.A.  - były członek Rady Nadzorczej 

ASSG S.A. – były członek zarządu 

Alumast S.A. - członek Rady Nadzorczej 

Szczeszek i Wspólnicy sp. k. – były komandytariusz 

BADOG sp. z o.o. – wspólnik 

BADOG sp. j.  – wspólnik 

GoAdvisers Seed Capital – Prezes Zarządu 

 

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. 

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. 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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. 



Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

Pan Adam Guz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


