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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA: 
 
 
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 
 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
Piotr Misiło 

 
Funkcja w Spółce: 
 

 
Członek Rady Nadzorczej 

 
Adres: 
 

 
 

 
Wiek: 
 

 
40 lat 

 
Wykonywany zawód/ 
pełniona funkcja: 
 

 
Reklama, doradztwo, PR, działalność konsultacyjno-doradcza 
Właściciel firmy Design Piotr Misiło 

 
Wykształcenie: 
 

 
Wyższe podyplomowe 

 
Skrócony życiorys (5-6 
zdań): 
 

Ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczną oraz Uniwersytet Szczeciński 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz na Wydziale 
Humanistycznym. Jest także absolwentem studiów podyplomowych 
SGH w zakresie planowania strategicznego działalności rozwojowej 
przedsiębiorstw w otoczeniu europejskim oraz studiów 
podyplomowych w Instytucie Filozofii UJ w zakresie etyki i filozofii 
religii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pełnił m.in. 
funkcję dyrektora generalnego w Wydawnictwie Zachodniopomorskim 
Sp. z o.o., kierował także Wydziałem Promocji Urzędu Gminy w 
Policach. Od początku 2004 r. roku do końca lutego 2011 r. był 
dyrektorem zarządzającym w Platformie Mediowej Point Group SA 
(wydawca m.in., Wprost, Film, Machina.), zasiadając równocześnie 
jako prezes lub wiceprezes w zarządach kilku spółek zależnych. Były 
członek i przewodniczący rady nadzorczej AWR Wprost Sp. z o.o. oraz 
manager w JW. Construction SA. Obecnie prowadzi swoją działalność 
gospodarczą. 

 
 
Czy w okresie ostatnich 5 lat był/a Pani/Pan: 
 - członkiem zarządu, 
 - członkiem rady nadzorczej, 
 - wspólnikiem, 
jakiejkolwiek innej spółki prawa handlowego (osobowej albo kapitałowej)? 
 

 
    TAK 
 

 
  NIE 

 
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie: 
 - nazwy tej spółki i siedziby, 
 - przedmiotu działalności spółki, 
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- pełnionej przez Panią/Pana funkcji w tej spółce, 

 - okresu pełnienia tej funkcji, 
 - jeżeli był Pani/Pan wspólnikiem, dodatkowo wartości akcji/udziałów oraz ilości 
przypadających na te akcje/udziały głosów. 
 
B2B Partner Sp. z o.o., Warszawa (konsultacyjno-doradcza) – od VII 2011 do IV 2013 - 
Prezes Zarządu; AWR Wprost Sp. z o.o., Warszawa (media, wydawnictwo prasowe) – od I 
2010 do XII 2011 - Członek RN, a do 16 VI 2010 Przewodniczący RN; Gemtext Sp. z o.o., 
Piaseczno – od IV 2007 do XII 2010 – Prezes Zarządu; Platforma Mediowa Point Group S.A., 
Warszawa- od I 2004 do III 2011 – Doradca Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający. W ramach 
kompetencji w GK PMPG SA - jako Prezes lub Wiceprezes Zarządu - zarządzanie spółkami: 
Smart Media Sp. z o.o., News PR Sp. z o.o., Point Group Rzeczpospolita Sp. z o.o., Media 
Works SA, oraz przygotowanie do rozpoczęcia likwidacji spółek: Watch Out Door Sp. z o.o., 
Flaming Advertising Polska Sp. z o.o., Bluetooth And Marketing Service Sp. z o.o. 
 

 
Czy w chwili obecnej jest Pani/Pan: 
 - członkiem zarządu, 
 - członkiem rady nadzorczej, 
 - wspólnikiem, 
jakiejkolwiek innej spółki prawa handlowego (osobowej albo kapitałowej)? 
 

 
    TAK 
 

 
  NIE 

 
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie: 
 - nazwy tej spółki i siedziby, 
 - przedmiotu działalności, 
 - pełnionej przez Panią/Pana funkcji w tej spółce, 
 - jeżeli jest Pani/Pan wspólnikiem, wartości akcji/udziałów oraz ilości przypadających 
na te akcje/udziały głosów. 

 

 
Czy w okresie ostatnich 5 lat w spółkach, w których Pani/Pan był/a członkiem zarządu, 
rady nadzorczej albo wspólnikiem doszło w czasie Pani/Pana kadencji do: 
 - upadłości, 
 - likwidacji, 
 - zarządu komisarycznego. 
 

 
    TAK 
 

 
  NIE 

 
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie: 
 - nazwy spółki, 
 - daty i okoliczności zajścia w/w przypadku. 

 

 
 
Czy w okresie ostatnich 5 lat był/a Pani/Pan skazana za przestępstwo oszustwa lub za inne 
określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego lub za przestępstwo określone w 
Kodeksie Spółek Handlowych?  
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    TAK 
 

 
  NIE 

           
 
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie przedmiotu i okoliczności sprawy oraz kary: 
 

 
Czy w okresie ostatnich 5 lat było wobec Pani/Pana: 

- wysuwane jakiekolwiek oficjalne oskarżenie publiczne lub zastosowane sankcje ze 
strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych) 
- orzeczony sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakaz uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 

 
    TAK 
 

 
  NIE 

 
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie przedmiotu i okoliczności sprawy oraz sankcji: 
 

 
Czy w chwili obecnej istnieją potencjalne konflikty interesów pomiędzy Pani/Pana 
prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami a obowiązkami wynikającymi z pełnienia 
funkcji w naszej Spółce, w szczególności czy bierze Pani/Pan udział w 
kierowaniu/nadzorowaniu lub pracuje w podmiocie zajmującym się działalnością 
konkurencyjną wobec naszej Spółki albo samemu prowadzi działalność konkurencyjną? 
 

 
    TAK 
 

 
  NIE 

 
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie i opisanie okoliczności: 
 
 
        Piotr Misiło 

………………………………… 
     podpis 


