
Ryszard Brudkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29 września 2018 r. 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Pan Ryszard Brudkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (1997 - 2002), gdzie obronił pracę magisterską pod tytułem "Łączenie się 

osób prawnych na przykładzie połączenia spółek kapitałowych” oraz Wydziału Zarządzania Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu (1999 - 2005), gdzie obronił pracę magisterską pod tytułem „Połączenie 

spółek metodą nabycia w ujęciu prawno - księgowym”. Pan Ryszard Brudkiewicz jest wpisany na listę 

radców prawnych od 2006 r. 

Pan Ryszard doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelarii Radcy Prawnego Renaty Urowskiej w 

Poznaniu (obecnie Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp. k.) na stanowisku referenta ds. 

prawnych zajmując się szerokim wachlarzem spraw, z naciskiem na sprawy z zakresu prawa 

gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz procesu inwestycyjnego (2001 - 2006), a także był 

członkiem Rady Nadzorczej spółki Skarbu Państwa w Kopalniach Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi 

(2006 - 2008). Pan Ryszard był także sędzią Sądu Polubownego przy KDPW S.A.  

 Od 2006 r. Pan Ryszard Brudkiewicz jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych 

Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy, gdzie zajmuje się prawem nieruchomości (w tym obsługa kilku 

zleceń z zakresu roszczeń reprywatyzacyjnych), procesami inwestycyjnymi oraz prawem własności 

intelektualnej.   

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie dotyczy. 

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: 

- Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy – partner zarządzający (aktualnie) 

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: 

Nie dotyczy. 

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: 

Nie dotyczy. 

g) Informacje, 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 dotyczy. 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym: 

Nie figuruje. 

 


