
śyciorys zawodowy 
 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 
imię i nazwisko: Szczepan Adamski 
zajmowane stanowisko: Członek Zarządu 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
termin upływu kadencji: 1 luty 2019 
 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Szczepan Adamski  jest absolwentem WyŜszej Szkole Handlu i Prawa imienia Ryszarda 
Łazarskiego w Warszawie na wydziale prawa.  W 2005 roku rozpoczął karierę jako prawnik w 
ITCI Sp. z o.o, obecnie jest Członkiem Zarządu tej spółki i doradza klientom w zakresie zmian 
kapitałowych i relacji właścicielskich, procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, a takŜe 
w ramach bieŜącej obsługi korporacyjnej. W latach 2007 – 2012 zajmował stanowisko prokurenta 
w spółce Lane Energy Poland Sp. z o.o, gdzie jego zadaniem było doradztwo prawne dla zarządu 
spółki w związku z bieŜącą działalnością spółki jak równieŜ bieŜącą koordynacją działalności tejŜe 
spółki związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego. W 
chwili obecnej jest doradcą tej firmy w wyŜej wskazanym zakresie. Od 2014 roku jest Prezesem 
Zarządu Spółki Yours Sp. z o.o. w której zajmuje się doradztwem w zakresie zmian kapitałowych 
i relacji właścicielskich, procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, a takŜe bieŜącą obsługą 
korporacyjną. 
 
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pan Szczepan Adamski 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, 

ITCI Sp. z o.o. – Członek Zarządu, nadal pełni funkcję;  
Yours Sp. z o.o.  – Prezes Zarządu, nadal pełni funkcję;  
Hazana Investments Sp. z o.o. – Członek Zarządu nadal pełni funkcję; 
Ernest Hilger International Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, zrezygnował z funkcji; 
Boreto Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, nadal pełni funkcję; 
BWA Sp. z o.o. – Likwidator, likwidacja zakończona 
Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., Członek Rady Nadzorczej, nadal pełni funkcję 
Darley Energy Poland Sp. z o.o., Prokurent, nadal pełni funkcję 
Falcon Investments Sp. z o.o., Likwidator, nadal pełni funkcję 
Fokata Sp. z o.o., Prezes Zarządu, nadal pełni funkcję 
Hight Integrity Sp. z o.o., likwidator, nadał pełni funkcję; 
Kabinett Investments Sp. z o.o., Prezes Zarządu, nadal pełni funkcję,  
Lane Energy Exploration Sp. z o.o, Prokurent, zrezygnował; 
Lane Energy Poland Sp. z o.o, Prokurent, zrezygnował; 
Lane Resources Poland Sp. z o.o, Prokurent, nadal pełni funkcję; 
Lokon Sp. z o.o., Prezes Zarządu, nadał pełni funkcję; 



Morinello Sp. z o.o., Prezes Zarządu, nadal pełni funkcję; 
Mondello Sp. z o.o., Prezes Zarządu, zrezygnował; 
Monreale Sp. z o.o., Prezes Zarządu, nadal pełni funkcję; 
Peran Sp. z o.o., Prezes Zarządu, nadal pełni funkcję; 
Ram Investment Sp. z o.o, Członek Zarządu, zrezygnował 
Renesans Inwestycje Sp. z o.o., Członek Zarządu, zrezynował; 
Robuko Sp. z o.o.,Członek Zarządu, nadal pełni funkcję; 
Sunwize Poland Sp. z o.o, Członek Zarządu, zrezygnował; 
Tiesta Sp. z o.o., Prezes Zarządu, nadal pełni funkcję 
Vision Inwestycje Sp. z o.o,, zrezygnował 
3Legs Oil &Gas PLC, zrezygnował 
Lane Energy Holding Plc, zrezygnował 
Lane Resources Holding Plc, zrezygnował 
Parkyn Energy Plc, zrezygnował 
 
 
 
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 Szczepan Adamski  nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Szczepan Adamski  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 co 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 Szczepan Adamski 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 Szczepan Adamski 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 dłuŜników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Pan Szczepan Adamski nie figuruje w rejestrze dłuŜników niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


