
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych przez NWZA w dniu 25.09.2015 r. 

 

Piotr KOLBUSZ: 

Studiował mechanikę na Politechnice Wrocławskiej oraz fizykę i informatykę na Uniwersytecie 

Wrocławskim, gdzie w 1987 roku otrzymał dyplom z fizyki teoretycznej.  Skończył także 

podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu. 

 

Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Inter Mind, obecnie działającej  pod  nazwą Black Point S.A. 

W latach 1988 – 2006 kierował firmą na stanowisku Prezesa i Członka Zarządu. Następnie zasiadał w 

Radzie Nadzorczej Black Point. 

Od 1 stycznia 2013 r.  ponownie objął funkcję Prezesa Zarządu Black Point S.A., którą sprawować ma 

do 31 października 2015 r. 

 

W swojej bogatej historii zawodowej pracował także w Zarządach i Radach Nadzorczych blisko 

dziesięciu innych spółek. Udziałowiec spółki Collegium Wratislaviense sp. z o.o. oraz Waffen 

Investments Ltd, w której pełni także funkcję Dyrektora. 

 

 

Dirk JENKIS 

Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie der Künste w Berlinie w obszarze Ekonomii Mediów, a także 

tytuł MBA na Akademii Administracji i Biznesu w Essen. 

Ukończył Studia Excecutive Master in Business Innovation w zakresie innowacyjności biznesu w 

Europejskiej Szkole Biznesu, brał także udział w wielu szkoleniach i studiach towarzyszących pracy 

zawodowej.  

Specjalizuje się m.in. w dziedzinie marketingu operacyjnego i sprzedaży, a także w transformacjach 

przedsiębiorstw pod kątem innowacyjności działania.  

Założyciel i partner zarządzający Spółki VONMORGEN, a w latach 2004 – 2006  założyciel i dyrektor 

zarządzający 720°BRAND® 

W życiu zawodowym związany był także z koncernem Coca Cola AG, gdzie pełnił funkcję m.in. 

Kierownika Działu Sprzedaży, Marketingu i Komunikacji Marketingowej, a we wcześniejszych latach 

obejmował stanowisko konsultanta ds. Marki Coca Cola oraz Kierownika ds. Rozwoju Biznesu.  

W ramach współpracy z Coca Cola odniósł wiele sukcesów, m.in. wdrożył i opracował strategię 

eCommerce oraz Marketingu Mobilnego i Społecznościowego dla Coca Cola.  

 

Współpracował także z Grupą ORIFARM, specjalizującą się w branży farmaceutycznej.  



Do swoich sukcesów zawodowych podczas współpracy z Grupą  ORIFARM zalicza m.in.  opracowanie i 

wdrożenie strategii repozycjonowania Orifarm oraz budowanie wizerunku marki dla największych 

Europejskich importerów branży farmaceutycznej takich firm jak: Alliance, Noweda, Sanacorp, Gehe, 

Phoenix.  

 

 

 

Jednocześnie Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że: 

- nie prowadzą działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie są 

wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

- nie mają prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa w 

okresie ostatnich pięciu lat oraz że w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymali sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

- brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w 

odniesieniu do podmiotów, w których pełnili funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  

- nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


