
 

Michał Zawisza 

 

1) zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu kadencji, na jaką dana 

osoba została powołana 

Członek Rady Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. powołany uchwałą nr 12 NWZA Plasma SYSTEM S.A. w dniu 

18.01.2016r. 

Termin upływu kadencji –  z dniem zatwierdzenia przez WZA Spółki sprawozdania finansowego za rok 2018. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Handel Zagraniczny, 

Państwowej Szkoły Muzycznej  II-go stopnia w Łodzi oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu finansów, strategii, doradztwa inwestycyjnego, zintegrowanych 

systemów informatycznych oraz zarządzania, m.in. Analiza portfelowa papierów wartościowych (Gdańska 

Akademia Bankowa), Wprowadzenie do transakcji arbitrażowych na międzynarodowych rynkach 

finansowych (Bank of America w Londynie), Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek 

Skarbu Państwa, Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie publicznego obrotu 

papierami wartościowymi, Strategie przedsiębiorstw (ICAN/Harvard Business Review). 

 

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Departamencie Skarbu PBG Bank S.A. w Łodzi, gdzie pracował  

jako dealer walutowy, w latach 1996-1998 był Menedżerem Inwestycji private equity w Grupie 

Zarządzającej Łódź Sp. z o.o. w ramach Grupy Kapitałowej PBG S.A. Następnie (1998-1999) był 

odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością Grupy Próchnik S.A. W latach 1999-2001 

pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju (prokurent) w ZWOLTEX S.A. w Zduńskiej Woli, gdzie 

odpowiadał za restrukturyzację spółki i projekty strategiczne (m.in. restrukturyzacja finansowo-majątkowa, 

organizacyjna, budżetowanie, wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP - SAP). 

 

Od 2001 roku współzałożyciel i Wiceprezes AVALLON Sp. z o.o., uczestnik i doradca w transakcjach 

lewarowanych i wykupów menedżerskich, członek Klubu MBI&MBO, a także współorganizator corocznej 

konferencji "Wykupy Menedżerskie i Transakcje Lewarowane w Polsce".  

 

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

znaczenie dla emitenta 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Zawisza jest Partnerem w firmie zarządzającej funduszem 

inwestycyjnym AVALLON MBO FUND II, który jest właścicielem 100% udziałów w Plasma MBO Sp. z o.o. 

będącej blisko 80% udziału w kapitale zakładowym Plasma SYSTEM S.A.  

Pan Michał Zawisza jest również Członkiem Komitetu Inwestycyjnego Funduszu AVALLON MBO FUND II. 

 

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 

 



ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej – Przewodniczący Rady Nadzorczej (nadal)  

ŚRUBENA UNIA S.A. w Żywcu – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (nadal) 

MCS Sp. z o.o. w Żorach – Członek Rady Nadzorczej (nadal)  

ARMAK Sp. z o.o. w Sosnowcu – Członek Rady Nadzorczej (nadal) 

TECHMADEX S.A. w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej (od 13.11.2014) 

AVALLON MBO S.A. w Łodzi – Przewodniczący Rady Nadzorczej (nadal) 

FITEN S.A. w Katowicach – Przewodniczący Rady Nadzorczej (nadal) 

KUŹNIA POLSKA S.A. w Skoczowie – Członek Rady Nadzorczej (nadal) 

PLASMA MBO Sp. z o.o. w Łodzi – Przewodniczący Rady Nadzorczej (nadal) 

Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej (od 18.11.2013) 

LIMITO S.A. w Gdańsku – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 8.11.2013) 

CEKO S.A. w Goliszewie – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 16.05.2012) 

AVALLON Sp. z o.o. w Łodzi – od 31.07.2001 Wspólnik, Wiceprezes Zarządu (nadal) 

 

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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Zawisza nie został prawomocnie skazany za przestępstwa 

oszustwa ani 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 

 

Pan Michał Zawisza pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Kuźnia Polska S.A. w Skoczowie - podmiot 

w upadłości układowej (ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu w dniu 20.02.2009r., 

postanowienie sądu z dnia 10.11.2010r. o zakończeniu postępowania upadłościowego, postanowienie sądu 

z dnia 30.04.2015r. o wykonaniu układu). 

 

7) informacja, 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Zawisza nie prowadzi działalności konkurencyjnej 

w stosunku do Plasma SYSTEM S.A. oraz nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki konkurencyjnej 

w stosunku do Plasma SYSTEM S.A. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Pan Michał Zawisza nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


