
Pan Paweł Bala   

a) funkcja pełniona w ramach Emitenta:  

Członek Rady Nadzorczej, 

termin upływu kadencji: 29-12-2017 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Pan Paweł Bala jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Finansów i 

Bankowości), posiada licencję maklera papierów wartościowych, nr 590. Jest założycielem Capital 

Partners S.A. 

Przebieg kariery zawodowej: 

1993-1995 Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. - Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie 

1995-2001 ProCapital S.A. - Członek Zarządu (od 1996) 

2002-2005 Tauro Invest Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

2003-nadal Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu 

2005-nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta: 

Pan Paweł Bala jest: 

-  Przewodniczącym Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A., które jest organem Capital Partners 

Investment I FIZ i CP FIZ posiadających łącznie 60,6% akcji Emitenta, 

-  Prezesem Zarządu Capital Partners S.A., posiadającej 100% certyfikatów inwestycyjnych Capital 

Partners Investment I FIZ. 

Oprócz powyższego Pan Paweł Bala nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby 

mieć istotne znaczenie dla Emitenta 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

Pan Paweł Bala był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

Pan Paweł Bala w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcje w organach następujących spółek prawa 

handlowego: 

- WXM Investment S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

- Plantator S.A. - Prezes Zarządu, 

- Kriogaz Polska S.A. - Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Paweł Bala pełni funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: 

- Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu, 

- Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, 

- TFI Capital Partners S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Gekoplast S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Invest House S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

- Grupa DUON S.A. - Członek Rady Nadzorczej. 

Pan Paweł Bala w okresie ostatnich trzech lat był i obecnie jest wspólnikiem następujących spółek 

prawa handlowego: 

- Capital Partners S.A., 



- NNI Management sp. z o.o., 

- NNI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

Oprócz wymienionych powyżej w okresie ostatnich trzech lat Pan Paweł Bala nie był członkiem organów 

zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (powyższe nie 

dotyczy pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów).  

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Paweł Bala został skazany za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat Pan Paweł Bala otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających 

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Bala nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie 

otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Bala pełnił funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego: 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Bala nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani 

nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji. 

g) informacja, czy Pan Paweł Bala 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 Paweł Bala nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem 

organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej. 

h) informacja, czy Pan Paweł Bala figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Paweł Bala nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

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

 


