
 

 

Piotr Talarek – Członek Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - Studia Doktoranckie, Wydział Prawa, 2014 – teraz 

Uniwersytet Gdański, London Guildhall University, Gdańska Akademia Bankowa - Studia 

Podyplomowe, Bankowość Inwestycyjna, 1997-1998 

Uniwersytet Szczeciński, Studia Magisterskie Zarządzanie i Marketing, 1990-1995 

TBT i Wspólnicy, Managing Partner, 2006 – teraz 

Partner of Promotion, Managing Director, Wspólnik, 1997-2006 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

Nie dotyczy  

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 pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem 

TBT i Wspólnicy Sp. z o.o., Członek Zarządu Komplementariusza, Wspólnik 2006 – teraz 

TBT i Wspólnicy Sp. o.o., Członek Zarządu, Wspólnik, 2006-teraz 

Golf Zone Sp. z o.o., Członek Zarządu, Wspólnik, 2015-teraz  

Medical Legal Consultants, Członek Zarządu, Wspólnik, 2012-2015  

 

Obecnie pełnione funkcje i aktualne zaangażowanie kapitałowe 

TBT i Wspólnicy Sp. z o.o., Członek Zarządu Komplementariusza, Wspólnik 2006 – teraz 

TBT i Wspólnicy Sp. o.o., Członek Zarządu, Wspólnik, 2006-teraz 

Golf Zone Sp. z o.o., Członek Zarządu, Wspólnik, 2015-teraz  

Medical Legal Consultants, Członek Zarządu, Wspólnik, 2012-2015  

 

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 spółkach prawa handlowego 



 

 

Nigdy nie był podmiotem takiego postępowania i nigdy nie został wydany żaden wyrok w odniesieniu 

do jego osoby.  

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 

Nigdy nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w spółce/podmiocie w 

stosunku do której prowadzone było postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, lub w której 

ustanowiony był zarząd komisaryczny.  

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 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta. 

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Nie figuruje 


