
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:  Jacek Kade  
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  
 

Jacek Kade jest absolwentem Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Od 2009 roku zdobywał doświadczenie w prestiżowych warszawskich kancelariach 
prawnych. Obszar jego praktyki zawodowej stanowiło prawo rynku kapitałowego, prawo 
handlowe, gospodarcze oraz cywilne. Od 2012 roku pełnił funkcję dyrektora działu prawnego 
Abbey House Group S.A. (dawniej Dom Aukcyjny Abbey House S.A.): był odpowiedzialny 
za obsługę prawną Spółki, skutecznie przeprowadził emisję obligacji korporacyjnych oraz 
współtworzył strategię wprowadzenia spółki zależnej Art&Business Magazine na rynek 
NewConnect. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Largo Capital, spółki specjalizującej się 
w innowacyjnym doradztwie strategicznym, audycie oraz usługach prawnych  
i marketingowych, a także Dyrektora Biura Zarządu w Związku Pracodawców „Klastry 
Polskie”. 
 
Przebieg pracy zawodowej:  
 
październik 2014 - obecnie Essevea Ltd., pełnomocnik spółki  
lipiec 2014 – obecnie Związek Pracodawców „Klastry Polskie”, Dyrektor Biura 

Zarządu 
kwiecień 2014 – obecnie   Largo Capital sp. z o.o., Prezes Zarządu 
luty 2012 – marzec 2014   Art & Business Magazine S.A., doradca prawny 
luty 2012 – marzec 2014   Abbey Art Fund FIZ AN, doradca prawny 
luty 2012 – marzec 2014  Abbey House Group S.A. (dawniej Dom Aukcyjny Abbey 

House S.A.), Dyrektor działu prawnego 
wrzesień 2009 – styczeń 2012 Kancelaria Królak i Wspólnicy, pracownik Kancelarii 
sierpień 2008 – sierpień 2011 Muzeum Powstania Warszawskiego, Pracownik Centrum 

Informacyjnego przy obchodach rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

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

ma istotne znaczenie dla emitenta  
 

Pan Jacek Kade 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:  Largo Capital Sp. z o.o. 
funkcja/wspólnik:  Prezes Zarządu 
 

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 Jacek Kade nie został skazany za przestępstwo oszustwa.  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Kade 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 Jacek Kade 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 Jacek Kade 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 Jacek Kade 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".  
 


