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

 
Tadeusz Gudaszewski, Członek Rady Nadzorczej, kadencja Pana Tadeusza Gudaszewskiego 
wygasa w dniu 30 czerwca 2017 r. 
 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 
Tadeusz Gudaszewski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawniej 
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu) – Wydział Inżynieryjno-
Ekonomiczny. Pan Tadeusz Gudaszewski posiada również tytuł naukowy Doktora nauk 
technicznych. Dodatkowo posiada również Licencję Maklera Papierów Wartościowych (Nr 
1537). W latach 1984-1989 pełnił funkcję Adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu. Od 1994 r. do 2006 r. Pan Tadeusz Gudaszewski związany był z Biurem Maklerskim 
BPH PBK S.A. (dawniej Dom Maklerski PBK S.A.) w którym pełnił m.in. takie funkcje jak 
Kierownika POK-u, Dyrektora Makroregionu Zachodniego czy Starszego Menedżera. Od 2007 do 
2011 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu w Domu Maklerskim WDM S.A. Od 
czerwca 2013 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu w WDM Autoryzowany 
Doradca Sp. z o.o. 
 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:  
 

Nie dotyczy.  
 
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 Tadeusz Gudaszewski w okresie trzech ostatnich lat, był członkiem organów zarządzających 
lub nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego:  

 ARKADIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu – na chwilę obecną pełni funkcję Członka Rady 
Nadzorczej,  

 WARTEK HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Laranaca (Cypr) - na chwilę obecną pełni 
funkcję Członka Rady Dyrektorów oraz jest wspólnikiem spółki, 

 Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu – na chwilę obecną pełni funkcję 
Członka Rady Nadzorczej oraz jest znaczącym akcjonariuszem, 

 WDM Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu – na chwilę obecną pełni funkcję Członka 
Rady Nadzorczej, 

 Astoria Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu – na chwilę obecną pełni funkcję Członka 
Rady Nadzorczej 

 Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp z o.o.- wspólnik spółki  
 
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 Tadeusza Gudaszewskiego nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy 
których został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Tadeusz Gudaszewski 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 Tadeusz Gudaszewski 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 Tadeusz Gudaszewski 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 Tadeusz Gudaszewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. 


