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Prezes Zarządu 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na 

jaką dana osoba została powołana, 

Kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Mandat Członka Zarządu wygasa po odbyciu Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2020 rok. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Ekspert rynku kapitałowego, z ponad 8 letnim doświadczeniem zawodowym. Karierę rozpoczął w grudniu 2007 roku 

w butiku bankowości inwestycyjnej Concordia Espirito Santo Investment Sp. z o.o. (następnie jako Espirito Santo 

Investment Bank). Od lutego 2011 r. pracował w Domu Maklerskim AmerBrokers S.A., początkowo na stanowisku 

analityka rynku akcji, a następnie p.o. Dyrektora Departamentu Analiz. Od stycznia 2013 r. do grudnia 2015 r. związany 

z INVISTA Domem Maklerskim S.A., gdzie pracował jako Główny Analityk, specjalizujący się w analizie sytuacji 

finansowej spółek publicznych i prywatnych oraz organizacji finansowania dla tych podmiotów. Posiada doświadczenie 

w zakresie zarządzania zespołami specjalistów. Jest też autorem licznych publikacji dotyczących tematyki rynku 

kapitałowego. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 

dla Emitenta, 

nie dotyczy 

 

d) 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, 

nie dotyczy 

 

e) 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, 

nie dotyczy 

 

f) 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, 

nie dotyczy 

 

g) informację, 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, 

nie dotyczy 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

nie dotyczy 

 


