
Życiorys zawodowy Członka Zarządu 
 
 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 
imię i nazwisko:      Cezary Klimont 
zajmowane stanowisko:     Członek Zarządu 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta:  Dyrektor ds. Finansowych 
termin upływu kadencji:     13 sierpnia 2018 roku 

 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
 

Pan Cezary Klimont jest doświadczonym Dyrektorem Finansowym (CFO), który skupia się 
na budowaniu wartości poprzez profesjonalizm, entuzjazm i doświadczenie zawodowe. Jego 
główne projekty dotyczyły restrukturyzacji, redukcji kosztów, wprowadzaniu zmian procesów 
i oprogramowania, a także wprowadzania spółek do obrotu giełdowego.  
 
Pan Cezary Klimont ukończył ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim, jest członkiem 
stowarzyszenia Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), ostatnio ukończył 
roczny program Advanced Management Program prowadzony przez IESE Business School 
w Barcelonie. 
 
W trakcie swojej dwudziestodwuletniej kariery pracował w konsultingu dla Arthur Andersen 
oraz PricewaterhouseCoopers świadcząc usługi dla spółek z sektorów technologii i mediów, 
oraz w spółkach prawa handlowego. 
 
Pracując jako Dyrektor Finansowy Pan Cezary Klimont był odpowiedzialne za takie obszary 
jak budżetowanie i kontroling, księgowość, podatki, rozliczenia i operacje skarbowe, a także 
IT i zaopatrzenie. Prowadził kompleksowe projekty związane z restrukturyzacją i centralizacją 
funkcji finansowych, w tym wprowadzaniem oprogramowania finansowego. Pan Cezary 
Klimont pracował dla takich firm jak: Telekomunikacja Polska, Ruch, bank KBC oraz 
Totalizator Sportowy. 
 
Ponadto pełnił funkcje członka rady nadzorczej oraz członka komitetu audytu  
w Eurocontrol (europejska organizacja ds. bezpieczeństwa żeglugi powietrznej) jako 
reprezentant Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Pan Cezary Klimont czynnie uczestniczy w życiu społeczności Dyrektorów Finansowych  
w Polsce pełniąc funkcję członka zarządu Finexa – wiodącej organizacji zrzeszającej 
Dyrektorów Finansowych. 

 
Przebieg pracy zawodowej: 
 
03.2014 – obecnie Finexa – Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych – Członek 

Zarządu 
10.2013 – obecnie Astor S.A.; Członek Rady Nadzorczej 
10.2012 – 06.2014 Merkury Invest Sp. z o.o. (spółka zależna Totalizatora Sportowego); 

Prezes Zarządu 
06.2012 – 06.2014 Totalizator Sportowy Sp. z o.o.; Dyrektor ds. Finansowych 



09.2011 – 05.2012 Totalizator Sportowy Sp. z o.o.; Dyrektor Projektu Opracowania  
i Wdrażania Strategii 

04.2011 – 08.2011 działalność własna w zakresie Doradztwa Zarządczego 
12.2010 – 02.2011 Sygnity S.A.; Dyrektor ds. Sprawozdawczości i Kontrolingu 
08.2008 – 06.2010 Żagiel S.A.; Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych 
06.2008 – 12.2009 Eurocontrol; Członek Rady Audytu 
06.2008 – 12.2009 Sesar; Członek Panelu Audytowego 
03.2007 – 12.2009 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.; Prezes Zarządu 
03.2006 – 04.2008 Ruch S.A.; Członek Zarządu, odpowiedzialny za piony finansów i IT 
03.2007 – 03.2008 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych; Członek Zarządu 
07.2005 – 03.2006 Telekomunikacja Polska S.A.; Sekretarz komitetu ds. Audytu przy 

Zarządzie 
08.2003 – 06.2005 Telekomunikacja Polska S.A.; Dyrektor Departamentu Wdrażającego 

System ERP 
08.1994 – 08.2003 PricewaterhouseCoopers; Senior Manager 
1993 – 1994 Balteco; specjalista ds. handlu 
1992 – 1993 Arthur Andersen; Asystent w dziale audytu 
10.1991 – 06.1992 Uniwersytet Gdański; Asystent 
10.1991 – 05.1992 Instytut Ekonomii Rynkowej; współpracownik 

 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta,  
 

Pan Cezary Klimont nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla 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, 
 
nazwa spółki:   Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  
funkcja/ wspólnik:  Dyrektor ds. Finansowych  
 
nazwa spółki:   Astor S.A  
funkcja/ wspólnik:  Członek Rady Nadzorczej 
 
nazwa spółki:   Merkury Invest Sp. z o.o. 
funkcja/ wspólnik:  Dyrektor ds. Operacji 
 

 
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, 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Cezary Klimont nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Cezary Klimont nie otrzymał 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 okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 
podmiotu, w którym Pan Cezary Klimont pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 
7. 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 Cezary Klimont 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. 

 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Cezary Klimont nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect". 

 


