
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

 

a) imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u Emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:  

Richard S. Rofe, Prezes Zarządu, kadencja upływa z dniem 04.11.2018 r.     

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Pan Richard S. Rofe od ponad 30 lat kontynuuje swoją zróżnicowaną ścieżkę zawodową, obejmującą tak 

podmioty działające na Main Street, jak i na Wall Street. Ostatnio prowadzi SeaMax America, spółkę 

zajmującą się lotnictwem sportowym oraz pośrednictwem w sprzedaży  samolotów. Przed tym prowadził 

Arcadia Capital Advisors, LLC – fundusz hedgingowy z siedzibą w Nowym Jorku. Przed utworzeniem 

Arcadia Capital Advisors, LLC Pan Richard S. Rofe z powodzeniem prowadził działalność gospodarczą, 

odnosząc sukcesy na polach tworzenia, rozwoju, finansowania i sprzedaży spółek w wielu sektorach 

gospodarki. 

 

Co warte wzmianki, w 1989 r. Pan Richard S. Rofe utworzył Wow Wings®, którą to markę rozwinął 

następnie z pojedynczej restauracji w Nowym Jorku do poziomu 35 jednostek w całym kraju, zanim 

rozpoczęto licencjonowanie marki na potrzeby sprzedaży hurtowej i detalicznej dla największego oraz 

drugiego największego przetwórcy drobiu w kraju tj. odpowiednio Tyson Foods (NYSE: TSN) oraz 

Pilgrim’s Pride Corp (NYSE: PPC). 

 

Oprócz innych swoich projektów biznesowych, w 1999 r. Pan Richard S. Rofe założył DataBites, Inc. – 

innowacyjną spółkę rozwijającą oprogramowanie komputerowe, która otrzymała wiele nagród 

branżowych, w tym „Best of Show” na Internet World 2000®. Po udanej sprzedaży DataBites, Inc. na 

rzecz divine, Inc. (NASDAQ: DVIN) w maju 2001 r., Pan Rofe dołączył do Zespołu ds. Fuzji i Przejęć 

(ang. Mergers & Aquisitions; M&A) tej spółki jako Wiceprezes (ang. Executive Vice-President). W czasie 

pracy w divine, Inc., zespół M&A nabył ponad 30 różnych spółek w ciągu mniej niż 2 lat. Pan Rofe 

współpracował z divine, Inc. do lutego 2003 r. 

 

Po zakończeniu współpracy z divine, Inc., a jeszcze przed utworzeniem Arcadia Capital Advisors oraz 

SeaMax America, Pan Richard S. Rofe współtworzył dwie firmy doradcze specjalizujące się w doradztwie 

z zakresu inwestycji typu activist investment: Isis Capital Management LLC oraz Mitchell Wright 

Technology Group, LLC. Spółki te tworzyły pomysły i strategie dla klientów będących 

wielomiliardowymi funduszami hedgingowymi związane z projektami hedgingowymi opartymi na 

założeniu aktywności inwestora w podmioty rynkowe o kapitalizacji na mikro- lub niskim poziomie. W 

1999 r. Pan Richard S. Rofe zarządzał również funduszem inwestycyjnym typu family and friends 

nastawionym na zysk z podmiotów o dużej kapitalizacji rynkowej (large-cup) pod szyldem Arcadia 

Value Partners, LP. 

 

Pan Richard S. Rofe ukończył George Washington University. Mieszka w Great Neck w Stanie Nowy 

Jork, wraz ze swoją żoną i dwójką dzieci. 

 



c) informacje o czynnościach wykonywanych poza Emitentem, gdy czynności te są dla Emitenta 

istotne:  

Obecnie Pan Richard S. Rofe jest dyrektorem finansowym w zespole Pana Davida Gurfein’a, kandydata 

do Kongresu (wolontariat). 

 

d) informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w ciągu co najmniej trzech 

ostatnich lat osoba ta była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących bądź wspólnikiem, 

ze wskazaniem, czy osoba ta wciąż pełni funkcje w takich organach lub wciąż jest wspólnikiem:  

Arcadia Capital Mgmt, LLC 

SeaMax America, LLC 

Arcadia Chemical & Preservative, LLC 

 

e) informacje o prawomocnych wyrokach sądowych skazujących tę osobę za przestępstwo oszustwa 

w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat, ze wskazaniem, czy osoba ta otrzymała sądowy zakaz 

sprawowania funkcji członka organów zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa 

handlowego w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat:  

Nie dotyczy.  

 

f) szczegóły wszystkich przypadków bankructwa, obowiązkowego zarządu bądź likwidacji w ciągu co 

najmniej pięciu ostatnich lat dla podmiotów, w których osoba ta była członkiem organów 

zarządzających lub nadzorujących:  

Nie dotyczy.  

 

g) informacje o tym, czy osoba ta wykonuje czynności pozostające w konkurencji z czynnościami 

Emitenta bądź jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce prawa handlowego, 

bądź członkiem organu spółki akcyjnej, bądź członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej:  

Nie dotyczy.  

 

h) informacje o tym, czy osoba ta jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników:  

Nie dotyczy. 

 


