
Jakub Łozowski – Prezes Zarządu  

 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Jakub Łozowski 

Prezes Zarządu 

Termin upływu kadencji – 25-06- 2019 r. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Założyciel, główny pomysłodawca i twórca sukcesu spółki MODECOM S.A.  

W latach 1994-1999 student Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w 

Warszawie na wydziale Informatyki. W 1999 roku rozpoczął działalność biznesową powołując do 

życia spółkę MODECOM, w której do roku 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu.  

Uczestniczył w przeprowadzeniu tej firmy poprzez wszystkie etapy rozwoju od spółki cywilnej aż do 

spółki akcyjnej. Pełniąc wcześniej funkcje prezesa w spółce z o.o., a od zmiany formy prawnej na 

spółkę akcyjną funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, kierował z wielkim sukcesem budową 

znaczącej pozycji rynkowej spółki. W latach 2004-2006 Prezes Zarządu Logic Concept Technology 

sp. z o.o. – europejskiego przedstawiciela tajwańskiego holdingu Logic Concept Technology.  

W 2012 roku kierował procesem debiutu spółki MODECOM na rynku NewConnect. Pod jego 

nadzorem spółka osiągnęła wiele sukcesów, zostając w wielu segmentach rynku niekwestionowanym 

liderem. Osiągnięcia te zostały dostrzeżone i nagrodzone przez niezależne ośrodki opiniotwórcze np. 

poprzez wielokrotnie przyznanie tytułu „Gazeli Biznesu”  oraz poprzez przyznanie nagrody „VIP 

Biznesu 2014”. 

Prywatnie od wielu lat aktywnie działa na rzecz rozwoju  polskiego sportu. 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

Nie występuje  

 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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 

 

 

Modecom Hong Kong Ltd. z siedzibą w Hong Kongu – Prezes Zarządu  

Modecom Emirates Ltd. z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – Prezes Zarządu 

Modecom (Europe) Ltd. z siedzibą na Cyprze – Prezes Zarządu 

Modecom Slovakia s.r.o. z siedzibą na Słowacji – Prezes Zarządu 

Modecom (Investments) Ltd. z siedzibą na Cyprze – Prezes Zarządu 

Modecom (Cyprus) Ltd. z siedzibą na Cyprze – Prezes Zarządu 

Sun Apartaments sp. z o.o. z siedzibą w Polsce – Prezes Zarządu 

Sun Properties z. o.o. z siedzibą w Polsce – Prezes Zarządu 

Sun Logistics Park sp. z o.o. z siedzibą w Polsce – Prokurent 

 

 

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 

Brak 

 

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 



Brak 

 

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 prowadzi działalności konkurencyjnej. 

 

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 figuruje.  

 


