
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

 

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

Pan Donald J. Reiser, Członkiem Rady Nadzorczej począwszy od 2 listopada 2015 r., kadencja upływa 

z dniem 2 listopada 2020 r.  

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Donald J. Reiser ma ponad 30 lat doświadczenia w świadczeniu usług konsultingowych z zakresu 

podatków w wymiarze międzynarodowym dla prywatnych i publicznych podmiotów gospodarczych, 

tak w Stanach Zjednoczonych jak i poza nimi. Szerokie doświadczenie Pana Reisera, zdobywane w 

dużych korporacjach prawniczych oraz firmach księgowych, obejmuje doradzanie korporacjom 

ponadnarodowym co do podatkowych konsekwencji przekształceń podmiotowych, reorganizacji, 

połączeń i przejęć, zbycia przedsiębiorstw, międzynarodowych joint ventures, tytułów do praw własności 

intelektualnej, ich komercjalizacji oraz transakcji finansowych. Poza swoim doświadczeniem w prawie 

podatkowym, Pan Reiser ma ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu i zarządzaniu globalnymi, 

skomplikowanymi projektami o dużej skali dla ponadnarodowych korporacji w wielu sektorach 

gospodarki. 

 

Donald J. Reiser obecnie prowadzi Dział Międzynarodowego Doradztwa Podatkowego w CBIZ MHM, 

LLC, jednej z 10 najlepszych firm księgowo – konsultingowych w Stanach Zjednoczonych. Przed 

dołączeniem do CBIZ MHM, LLC, Pan Reiser był partnerem ds. międzynarodowego doradztwa 

podatkowego w Kilpatrick Townsend & Stockton, LLP –  międzynarodowej kancelarii prawniczej 

z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a także partnerem ds. międzynarodowego doradztwa podatkowego 

w Pricewaterhouse Coopers, LLP. Na wcześniejszym etapie swojej kariery Pan Reiser pełnił funkcję 

asystenta sędziego Wiles’a w Sądzie Podatkowym Stanów Zjednoczonych. 

 

Donald J. Reiser posiada tytuł licencjata zarządzania, uzyskany na Boston University, tytuł licencjata 

prawa (University of Pennsylvania School of Law) oraz magistra prawa podatkowego, uzyskany na New 

York University School of Law. 

 

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

istotne:  

Pan Donald J. Reiser nie wykonywał żadnych czynności poza Emitentem. 

 

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:  

Pan Reiser jest dyrektorem wykonawczym w CBIZ MHM, LLC oraz pełni funkcję lidera krajowego dla 

działu międzynarodowego doradztwa podatkowego w CBIZ MHM, 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. 

 

 


