
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Rafał Ignaszewski, Członek Rady Nadzorczej (od 30 czerwca 2014 r..), kadencja Pana Rafała 

Ignaszewskiego wygasa w dniu 30 czerwca 2017 roku. 

 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Rafał Ignaszewski posiada wykształcenie wyższe: wyższe zawodowe z tytułem licencjata uzyskanym 11 

grudnia 2001 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej SIG w Warszawie na kierunku Zarządzanie i 

Marketing w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Dodatkowe uprawnienia: licencja pośrednika w 

obrocie nieruchomościami nr 2981. Odbył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania zasobami 

ludzkimi, zarządzania jakością, obsługi klienta, szereg szkoleń związanych z obrotem nieruchomościami. 

 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Pan Rafał Ignaszewski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Emmerson Realty S.A. wchodzącej w skład 

Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. będącej głównym akcjonariuszem 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:  

 

Pan Rafał Ignaszewski w okresie trzech ostatnich lat, był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego:  

– EMMERSON REALTY S.A. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu do 11 lipca 2013 r., od 12 

lipca 2013 r. Prezes Zarządu tej spółki, pośrednio poprzez RDI ASSETS MANAGEMENT LIMITED 

akcjonariusz tej spółki,  

– RDI ASSETS MANAGEMENT LIMITED – udziałowiec od września 2011 r. do chwili obecnej,  

– EMMERSON FINANSE S.A. z siedzibą w Warszawie - członek Rady Nadzorczej od sierpnia 2010 do 

chwili obecnej a także akcjonariusz powyższej spółki,  

– EMMERSON LUMICO Sp. z o.o. – wspólnik,   

– EMMERSON COMMERCIAL Sp. z o.o. – wspólnik,   

– HILLS Legal & Tax Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie - akcjonariusz,  

– EMMERSON VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie – od lipca 2012 do chwili obecnej Członek 

Rady Nadzorczej,  

– w okresie trzech ostatnich lat był wspólnikiem EMMERSON EVALUATION Sp. z o.o. oraz Koncept 

Media Sp. z o.o. (obecnie DOM AUKCYJNY EMMERSON Sp. z o.o.) a także akcjonariuszem GRUPA 

EMMERSON S.A., jednak na dzień dzisiejszy nie posiada akcji ani udziałów w powyższych 

spółkach,  

– w okresie trzech ostatnich lat był członkiem Rady Nadzorczej Traston S.A. oraz GRUPA 

EMMERSON S.A., jednak w chwili obecnej nie pełni tej funkcji;  

 

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: 

 

Wobec Pana Rafała Ignaszewskiego nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Rafał Ignaszewski nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat 



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 stosunku do spółek, w których Pan Rafał Ignaszewski pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze nie 

wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego. 

 

7) 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: 

 

Pan Rafał Ignaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie 

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Pan Rafał Ignaszewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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


