
  

ŻYCIORYS ZAWODOWY WICEPREZESA ZARZĄDU 

Tomasz Kapłun – Wiceprezes Zarządu 

Termin upływu kadencji: 5 lat od dnia powołania czyli 11 lipca 2014 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 
Tomasz Kapłun odbywał studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim w latach 2000 – 2005. Jest 
ścisłe związany z rynkiem nieruchomości komercyjnych i rynkiem kapitałowym. W latach 2006 -2010 
pracował w CF Plus sp. z o.o. jako specjalista ds. nowych inwestycji. Od 2010r. do 2012r. w Alterco 
S.A pełnił funkcję vice dyr. ds. komercjalizacji. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Członka Zarządu w 
Tiga Investment sp. z o.o., następnie w latach 2011-2012 r. w Proexim sp. z. o.o pracował jako 
specjalista ds. komercjalizacji i rozwoju. 
Od stycznia 2013r. w Wittman Sp. z o.o. a następnie KLEBA INVEST S.A pełni funkcję  Dyr. ds. 
inwestycji. 
  

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność 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  

Z  Tiga Investment S.A do września 2012r. 

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 pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

Nie dotyczy 

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  

 
Nie dotyczy 

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  

Nie dotyczy 

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

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

Nie Dotyczy 


