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Przemysław Fuks – Członek Rady Nadzorczej  

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Pan Przemysław Fuks jest absolwentem MBA Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w 

Warszawie ze specjalnością „Zarządzanie” oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi na kierunku „Promocja i reprezentacja firmy”. 

Od 2014 roku związany z Grupą Kapitałową IT Systems & Solutions (GK ITSS) jako 

doradca zarządu, członek Rad Nadzorczych oraz od stycznia 2015 roku, jako Wiceprezes 

Spółki OPW DOSKOMP Sp. z o.o. 

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w branży ICT, przede wszystkim w 

działach sprzedaży i obsługi klienta. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie managerskie. 

Przez ostatnie lata zajmował stanowiska kierownicze m.in. w Eficom S.A., Microbiolab Sp. 

z o.o., Asseco Business Solutions S.A., Combidata Sp. z o.o. Dzięki pracy w dużych firmach 

na stanowiskach kierowniczych, Pan Przemysław posiada dużą wiedzę praktyczną w 

zarządzaniu personelem, w tym również dużymi zespołami projektowym oraz dużymi 

inwestycjami. 

Jest certyfikowanym doradcą rynków ASO na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. Posiada wiedzę praktyczną w zakresie inwestycji realizowanych na rynkach 

kapitałowych oraz doświadczenie w zakresie inwestycji typu seed capital/venture 

capital. Uczestniczył w procesach inwestycyjnych firm, przejęciach i fuzjach w ramach 

grup kapitałowych. Dodatkowo posiada także ponad 9 letnie doświadczenie w 

pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych, zarówno 

UE jak i krajowych. 

Członek kilku komitetów sterujących dużych projektów finansowanych ze środków 

europejskich. 

Od 2013 roku pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia EuroCloud 

Polska zajmującego się promocją rozwiązań cloud computing w kraju. 

Dodatkowo jest ekspertem w dziedzinie zdalnego nauczania w Polsce, w okresie 2007 – 

2010 współpracował m.in. jako członek zarządu komisji ds. e-learning w Polskiej Izbie 

Firm Szkoleniowych. 
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Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Pozostałe działalności wykonywane przez Pana Przemysława Fuksa poza Emitentem nie 

mają istotnego znaczenia dla Emitenta. 

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 

Udział w organach zarządzających: 

• 2015 – nadal,  OPW Doskomp Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu 

• 2012 – 2013, MicroBioLab, Prezes Zarządu 

• 2010 – 2013, EFICOM S.A., Wiceprezes Zarządu 

Udział w organach nadzorczych: 

• 2014 – nadal, LPE Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

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 Przemysław Fuks nie został skazany za przestępstwa 

oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 

pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

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 
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Działalności prowadzone przez Pana Przemysława Fuksa nie są konkurencyjne 

w stosunku do działalności Emitenta.  

Pan Przemysław Fuks nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej 

lub osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym 

Pan Przemysław Fuks nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 

 


