
Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej  
 
 
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  
  

imię i nazwisko:  Norman Hansen  
zajmowane stanowisko:  Członek Rady Nadzorczej  
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta:  brak  
termin upływu kadencji:  5 luty 2019 r. 

  
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 

Pan Norman Hansen posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe 

zgromadzone w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych w firmach związanych  

z bankowością, doradztwem biznesowym, mediami, sztuką oraz rozrywką.  

W ostatnich latach p. Norman Hansen pełnił funkcję Członka Zarządu spółki NtPharma 

wspieranej przez Rusnano – państwowy rosyjski fundusz wspierający rozwój nanotechnologii, 

świadczył usługi doradcze dla firmy tworzącej oprogramowanie iOS oraz przedsiębiorców 

działających na rynku mediów i rozrywki.  

Wcześniej p. Norman Hansen zarządzał spółką zajmującą się inwestycjami na rynku sztuki, 

współzarządzał spółką konsultingową świadczącą doradztwo oraz usługi z zakresu 

investment banking dla takich spółek jak Transnieft, OMZ, OAO RAO JeES Rossii, 

Interpipe, Giprotruboprovod, bwin.com, Novy Disk, czy też świadczył usługi doradcze dla 

klientów amerykańskich banków. 

Pan Norman Hansen kształcił się na New York Institute of Finance, American Institute of 

Banking oraz na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym. 

 
Przebieg pracy zawodowej:  
 
06.2009 – obecnie Vestira Investment, Moskwa / Kijów, Dyrektor 
06.2009 – 06.2012 NtPharma, Moskwa, Członek Zarządu 
04.2008 – 05.2009 UBS Wealth Management, Moskwa, Dyrektor 
10.2004 – 04.2008 KAM GmbH, Wiedeń / Moskwa/ Kijów, Prezes Zarządu 
04.2003 – 10.2004 Konsultant ds. bankowości i działalności biznesowej, Kijów 
02.2002 – 04.2003 Landorf Corporation, Moskwa / Kijów, Dyrektor Regionalny 
04.1999 – 10.2001 United Labor Bank, San Francisco, Manager ds. Kredytów 

konsumenckich, członek komitetów ds. pożyczek, audytu i nadzoru 
10.1997 – 04.1999 Commercial Bank of San Francisco, San Francisco, Private Banker  

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

ma istotne znaczenie dla emitenta  
 

Pan Norman Hansen 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, 

 

http://bwin.com/


nazwa spółki:  NtPharma, Moskwa 
funkcja/wspólnik:  Członek Zarządu do 06.2012 

 
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 Norman Hansen nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa.  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Norman Hansen 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 o 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 Norman Hansen 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 Norman Hansen 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 Norman Hansen 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".  
 


