
Paweł Rozwadowski 

Członek Rady Nadzorczej BGE S.A. od dnia 18.11.2015r. 

Edukacja:  Studia na Politechnice Poznańskiej (1981-1988) i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1983-1986), Absolwent 

Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, kierunek Architektura. Magister inżynier architekt 

Zdobyte doświadczenie zawodowe, można podzielić na etapy: 

 Praca naukowa i dydaktyczna w Instytucie Architektury Politechniki Poznańskiej w Poznaniu (1988 - 1989) na stanowisku Asystent 

 Dwudziestodwuletnie doświadczenie (1989-2010) związane z tworzeniem i zarządzaniem operacyjnym przedsiębiorstwami. W tym 

czasie pracował jako członek zarzadu od fazy start-up przez wprowadzenia na GPW a kończąc na połączeniu z innym podmiotem spółką 

Emax SA ( obecnie SYGNITY S.A. - teleinformatyka), jako członek Rady Nadzorczej AMS SA (media, reklama outdoor), INVENTO S.A. 

(opakowania, zarzadzanie innowacjami) czy TEPRO S.A. (mechanika precyzyjna, technologia próżniowa).      

           Zdobyte w tym okresie doświadczenie obejmuje zarzadzanie operacyjne przedsiębiorstwem od fazy start-uu (transakcje z 

obszaru ventures capital / private equity), restrukturyzacje przedsiębiorstw (kosztowa, operacyjna), fuzje i przejęcia oraznadzór 

właścicielski. Realizowane w tym okresie projekty związane były w większości z obszarami know-how, mediów i technologii. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

Daty Miejsce Firma Stanowisko Opis 

1988-1989 Poznań 
Politechnika 
Poznańska 

Asystent, 
Pracownik 
naukowy i 
dydaktyczny 

 

1989-2010 
Poznań/Warszawa/ 
Wilno/Moskwa/Kijów 

EMAX Sp. z o.o.  
(obecnie Sygnity S.A.  
www.sygnity.pl ) 

Członek Zarządu 
Założyciel Spółki od fazy start-up. Nadzór nad ekspansją spółki, rozwijanie kolejnych segmentów na rynku  IT 
(informatyka, automatyka, integracja systemowa, logistyka, inteligentne budynki itp.). Kierowanie  Działami 
Nowych Produktów Technicznych, Sprzedaży na Rynku Bankowych, Eksportu 

1990-1995 Poznań AMS  S.A. 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Założyciel Spółki od fazy start-up. Przygotowanie od fazy start-up i nadzór na wdrożeniem strategii rozwoju 
największej firmy outdoorowej w Polsce.  Nadzór właścicielski 

1998 - 2015 Poznań BB Investment S.A. 
Członek Rady 
Nadzorczej 

Nadzór właścicielski nad funduszem typu private equity/ venture capital  realizującym inwestycje w spółkach 
kapitałowych w fazach: seed, start-up, ekspansja w sposób długo-i krótkoterminowy, zarządzajacym 
kilkunastoma przedsiębiorstwami działającymi w obszarze innowacyjnych, nowoczesnych sektorów 
gospodarki. Sprawowanie funkcji Członka RN a od 2013 Przedodniczącego RN  

http://www.sygnity.pl/
http://www.sygnity.pl/
http://www.sygnity.pl/


Daty Miejsce Firma Stanowisko Opis 

1995-2000 Poznań 
Dom Maklerski BMT 
S.A. 

Członek Rady 
Nadzorczej 

Nadzór właścicielski nad i przedsiębiorstwem z sektora zaawansowanych usług finansowych. 

2001-2007 Koszalin ZTP TEPRO S.A. 
Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

Nadzór właścicielski nad inwestycja, restrukturyzacja i rozwojem zakładu produkcji pomp próżniowych. 
Przekształcenie w kooperanta w zintegrowanym łańcuchu dostaw koncernu Thyssen-KRUPP GmbH KG, Joann 
Kraule GmbH oraz koncernów samochodowych Jaguar i FORD. 

2004-2013 Warszawa INVENTO S.A. 
Członek Rady  
Nadzorczej 
Prezes Zarządu 

Nadzór właśćicielski oraz w drugiej fazie zarzadzanie operacyjne jako Prezes zarządu firma branży 
opakowaniowej, dysponujacą innowacyjna technologią opatentowana na całym świecie. 

2010-2013 
Singapur/ 
Bangkok 

NTTC Pte PLC 
Chief 
Operational 
Officer 

Zarządzanie operacyjne prywatną firma działającą w obszarze handlu międzynarodowego. 

2012- 
Czarnków/ 
Poznań 

INIF K&R Sp. z o.o. Sp. 
Komandytowa 

Preses Zarządu 
Założyciel Spółki od fazy start-up, Prezes Zarządu. Nadzór nad działanością spółki, rozwijanie  działanosci na 
rynku przerobu tworzyw sztucznych, produkcji wyrobów z PCV i PE, przetwarzaniu granulatów i regranulatów 
oraz produkcji i dostaw komponentów do biopaliw. 

 

Informacja o realizowanych projektach 

L.p. Tytuł projektu 
Źródło 

finansowania 
Kwota inwestycji/inna forma 

wsparcia 

Data przyznania 
i rodzaj 

otrzymanej 
pomocy 

Okres 
realizacji 

Krótka charakterystyka przedmiotu projektu 

1 

EMAX S.A. 
(obecnie Sygnity 
S.A.) 
www.sygnity.pl )  

Kapitał 
prywatny – 
fundusz 
inwestycyjny.   

2.900.000,00    zł (wejście w 
inwestycję)  
222.880.000,00 zł (wyjście z 
inwestycji poprzez 
upublicznienie spółki na GPW 
oraz częściową sprzedaż do 
inwestora branżowego - 
Computerland) 
50,22 % (osiągnięta stopa 
zwrotu)  

1988r. (pierwsza 
transza wejścia 
kapitałowego)  

1988-2007  

Jako Członek Zarządu współodpowiedzialny za inwestycję kapitałową w jednego z 
najbardziej liczących się integratorów systemów informatycznych i automatyki w 
Polsce. Spółka zajmuje się dostarczaniem i wdrażaniem nowoczesnych i 
kompleksowych rozwiązań z zakresu technologii informatycznych. Spółka zapewnia 
kompleksowe rozwiązania z zakresu IT dla sektora bankowego i instytucji finansowych, 
telekomunikacji, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, energetyki, przedsiębiorstw 
infrastrukturalnych oraz administracji centralnej i lokalnej. 

http://www.sygnity.pl/
http://www.sygnity.pl/
http://www.sygnity.pl/
http://www.sygnity.pl/


L.p. Tytuł projektu 
Źródło 

finansowania 
Kwota inwestycji/inna forma 

wsparcia 

Data przyznania 
i rodzaj 

otrzymanej 
pomocy 

Okres 
realizacji 

Krótka charakterystyka przedmiotu projektu 

2 
AMS S.A.  
www.ams.com.pl  

Kapitał 
prywatny – 
fundusz 
inwestycyjny.   

5.000.000,00 zł (wejście w 
inwestycję) 
74.750.000,00 zł (wyjście z 
inwestycji poprzez 
upublicznienie spółki na GPW 
oraz częściową sprzedaż do 
inwestora branżowego)  
41,22% (osiągnięta stopa 
zwrotu)  

1990 (pierwsza 
transza wejścia 
kapitałowego)   

1990-2002 

Jako Członek  Rady Nadzorczej odpowiedzialny za inwestycję kapitałową jako inwestor 
wiodący w spółkę typu start-up (zaliczaną do kategorii przedsiębiorstw MSP), AMS to 
spółka działająca na rynku reklamy zewnętrznej, prowadząca działalność obejmującą 
planowanie, prowadzenie, koordynację kampanii reklamowych. Ekspozycja plakatów 
reklamowych odbywa się w oparciu o największą w Polsce sieć tablic reklamowych 
typu billboard, citylight i nośniki wielkoformatowe.  

3 
Invento Sp. z o.o. ( 
www.invento.net.
pl ) 

Kapitał 
prywatny – 
fundusz 
inwestycyjny.   

 2.300.000 zł (wejście 
kapitałowe w inwestycję)  

2004 rok  
(wejście 
kapitałowe)   

2004-2013 

Jako Członek Rady Nadzorczej a nastepnie Prezes Zarządu nadzór nad realizacją wejścia 
kapitałowego w spółkę sektora MSP typu seed/ start-up – oraz inwestycją mającą na 
celu komercjalizację innowacyjnej technologii produkcji puszek do napojów z tworzywa 
sztucznego. Spółka Invento opracowała i jest właścicielem unikalnej w świecie 
technologii produkcji puszek i opakowań z tworzywa PET.  Innowacja opiera się na 
zabezpieczonej preformie z cienkim i elastycznym kołnierzem uformowanym w 
procesie wtrysku. Berliński Instytut VLB wykonał testy odporności na ciśnienie 
wewnętrzne, które potwierdziły hermetyczne zamknięcie puszki Invento i jej 
przydatność jako opakowania do napojów gazowanych. W związku z tym puszka jest 
odpowiednim opakowaniem dla produktów suchych oraz płynnych. Spółka Invento 
otrzymała w lutym 2010r. dofinansowanie w wysokości 2,6 mln zł z Działania 4.2. PO IG 
na realizację projektu: " Opracowanie wzorów użytkowych innowacyjnych opakowań 
PET oraz uruchomienie ich produkcji". 

4 
TELL S.A. 
www.tell.pl  

Kapitał 
prywatny – 
fundusz 
inwestycyjny.   

22.800.000,00 zł (wejście w 
inwestycję)  

2006 (wejście 
kapitałowe)   

2000-2010 

Grupa Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży, oferująca telefony 
komórkowe i usługi różnych sieci komórkowych. Działalność Tell koncentruje się na 
sprzedaży telefonów i usług telekomunikacyjnych różnych operatorów dla klientów 
indywidualnych i instytucjonalnych. 

 
 

 

http://www.ams.com.pl/
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