
Barbara Sielicka – Prezes Zarządu                                                                              

 

1. Imię i Nazwisk, zajmowane stanowisko lub funkcja pełniona w ramach emitenta: 

 

Paweł Żurowski, Prezes Zarzadu 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Pani Paweł Żurowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  

 uzyskała stopień magistra na specjalizacji międzynarodowe rynki finansowe, na wydziale 

 Finansów i Bankowości. Pan Paweł przez wiele lat piastował funkcje zarządcze w spółkach 

publicznych i niepublicznych spółkach kapitałowych. 

 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność  

ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 

 Nie dotyczy. 

 

4. 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 (za kryterium istotności Emitent przyjął przekroczenie progu 5% 

udziałów w danej spółce): 

 

 2011 – 2017  Prezes Zarządu oraz akcjonariusz PIK S.A. 

2015 – nadal           Prezes Zarządu oraz główny udziałowiec Accounting Solutions sp. z 

o.o. 

2016 – nadal      Prezes Zarządu oraz główny akcjonariusz Projober S.A. 

2017 – nadal  Prezes Zarządu House of VR sp. z o.o.  

2017 – nadal   Prezes Zarządu oraz główny akcjonariusz House of VR s.a. 

2015 – nadal   Prezes Zarządu oraz główny udziałowiec Kancelaria odszkodowawcza 

Plus sp. z o.o. 

 

 

5. 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: 

 

 Wobec Pana Pawła Żurowskiego nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których 

 został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Paweł Żurowski nie otrzymał w 

 okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 

 zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

6. 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. 

 

 


