
 
Życiorys 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: Bogdan Paszkowski 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
termin upływu kadencji: 15.06.2018 
 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Pan Bogdan Paszkowski w 1978 roku ukończył studia wyższe na Politechnice Warszawskiej i 
uzyskał tytuł magistra inżyniera Mechaniki Precyzyjnej. 
 
Opis zajmowanych przez Pana Bogdana Paszkowskiego stanowisk w trakcie jego kariery 
zawodowej oraz wskazanie pełnionych przez niego funkcji w organach spółek zawiera poniższa 
tabela: 
 
1978-1979 Instytut Lotnictwa, asystent 
1979-1982 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, konstruktor 
1982-1991 Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług, własna działalność gospodarcza 
1991-1994 SUNSAT – Zakład Telewizji Kablowej, Dyrektor Techniczny 
1994-1997 ASTER City Cable Sp. z o.o., Członek Zarządu 
1997-1999 ASTER City Cable Sp. z o.o., Prezes Zarządu 
1997-1999 Bresnan Polska Sp. z o.o., członek Zarządu 
1997-1999 Polskie Sieci Kablowe Sp. z o.o., Prezes Zarządu 
1998-1999 Katowicka Telewizja Kablowa Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej 
1999-2004 BATIMENT Sp. z o.o., Prezes Zarządu 
1994-2000 ASTER City S.A., Członek Zarządu 
1999-2001 SPIN Sp. z o.o., Prezes Zarządu 
1999-2001 Internet Idea S.A., Członek Zarządu 
Od 2001 SPRAY Sp. z o.o. (od 2003 SPRAY S.A.), Prezes Zarządu 
Od 2011 Polskie Sieci Telefoniczne sp. z o.o.,  
2010-1011 Serwis Telekom sp. z o.o., Członek Zarządu 
2010-2011 D.B.B. Green Energy S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2011 – 2014 - Członek Zarządu REVITUM S.A. 
Od 2012 Greenberry S.A., Członek Rady Nadzorczej 
Od 2012 Gacca sp. z o.o., Członek Zarządu 
Od 2013 VENTO Telewizja Kablowa sp. z o.o., Członek Zarządu 
2013-2014 AMMONO S.A., Prezes Zarządu 
Od 2014 Venture Capital Poland S.A., Prezes Zarządu 
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
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, 
 

2010-2011 - Serwis Telekom sp. z o.o., Członek Zarządu 
2010-2011 - D.B.B. Green Energy S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2011 – 2014 - Członek Zarządu REVITUM S.A. 
Od 2012 - Greenberry S.A., Członek Rady Nadzorczej 
Od 2012 - Gacca sp. z o.o., Członek Zarządu 
Od 2013 - VENTO Telewizja Kablowa sp. z o.o., Członek Zarządu 
2013-2014 - AMMONO S.A., Prezes Zarządu 
Od 2014 - Venture Capital Poland S.A., 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 Bogdan Paszkowski nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Bogdan Paszkowski 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 Bogdan Paszkowski 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 Bogdan Paszkowski 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 Bogdan Paszkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 


