
Życiorysy członków Rady Nadzorczej 

Robert Bolesta - Przewodniczący Rady Nadzorczej Partner Nieruchomości S.A., powołany na 5 letnią 

kadencję upływającą 17 grudnia 2019 r. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla firm zakresie transakcji kapitałowych, w tym 

związanych z rynkiem publicznym. Poprzednio pracował w Navigator Capital Sp. z o.o. jako Partner 

Zarządzający –  Członek Zarządu, jako Członek Zarządu w TFI Opoka S.A. oraz w Rabobank Polska S.A. 

na stanowisku Associate Director w zespole M&A. Wcześniej pracował w europejskim oddziale 

amerykańskiej firmy doradczej – Sparks Inc., gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego. 

Pełni też społecznie funkcję Członka Zarządu Forum Capital Sp. z o.o. – firmy doradztwa corporate 

finance oraz  funkcję Członka Zarządu w Domie Maklerskim DF Capital Sp. z o.o, Uczestniczył w wielu 

projektach doradczych, związanych z budowaniem strategii średnich i dużych firm, doradzał w wielu 

procesach fuzji i przejęć, prowadził procesy wprowadzania firm na rynek publiczny oraz 

przygotowywał i wdrażał duże programy syndykowanego finansowania działalności firm.  

Wspólnik w spółce ERstar Bolesta spółka jawna. 

Nie karany. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników.  

 

Arkadiusz Grabalski – członek Rady Nadzorczej, powołany na 5 letnią kadencję upływającą 17 

grudnia 2019 r. 

radca prawny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 

20-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych. 

Specjalizuje się w transakcjach dotyczących przejęć i łączenia spółek, rynków kapitałowych, 

projektach infrastrukturalnych, finansowaniu inwestycji oraz szeroko rozumianym prawie spółek. 

Jego praktyka obejmuje transakcje M&A oraz ECM, restrukturyzacje spółek, przedsięwzięcia typu 

project finance, projekty infrastrukturalne, jak również transakcje związane z nieruchomościami.  

 

Od 2005 - wspólnik kancelarii Stolarek&Grabalski Kancelaria prawnicza sp. k.  

W latach 1998-2005 - współpracownik międzynarodowej kancelarii prawniczej White & Case.  

W latach 1996-1998 - prawnik w Creditanstaldt SCG Fund Management - firmy zarządzającej NFI 

Hetman SA.  

W latach 1995-1996 - prawnik w Departamencie Prawnym Ministerstwa Przekształceń 

Własnościowych.  

 

Członek Rady Nadzorczej w spółce Vienna Capital S.A., 

Członek Rady Nadzorczej w spółce Mazowiecka Spółka Mleczarska Spółka Akcyjna 

W latach 2012-2013 -Członek Rady Nadzorczej w Masspay Spółka Akcyjna 

W latach 2010-2014 - członek Rady Nadzorczej w spółce Ciech Spółka Akcyjna 

Członek Rady Nadzorczej w spółce Szkoła Międzynarodowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Członek Rady Nadzorczej w spółce Przedszkole Międzynarodowe The International Preschool spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

Członek Zarządu w spółce  S&G Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Nie karany. 



Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników.  

 

Barbara Borucka - członek Rady Nadzorczej, powołany na 5 letnią kadencję upływającą 17 grudnia 

2019 r. 

W grupie Polmlek jest zaangażowana w prace działu administracyjno – kadrowego.  

Nie karana. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników.  

 

Marta Gąska - członek Rady Nadzorczej, powołany na 5 letnią kadencję upływającą 17 grudnia 2019 

r. 

Studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Pedagogiki. W grupie 

Polmlek zaangażowana w prace działu marketingu i wdrażania nowych produktów. 

Nie karana. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników.  

 

Kamil Gąska - członek Rady Nadzorczej, powołany na 5 letnią kadencję upływającą 17 grudnia 2019 r. 

Student Uczelni Łazarskiego, Kierunek Prawo. Wspólnik spółki oraz Wiceprezes Zarządu spółki 

Zachodniopomorskie Mleko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Były członek zarządu spółki 

Agro Bankowy Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W latach 2010-2013 - Wspólnik w 

spółce Naarden Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Nie karany. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników.  

 

 

 


