
 

 
 
 
Powołanie Członka Zarządu ICP Group SA – uzupełnienie raportu 5/2017 
 
 
W uzupełnieniu raportu 5/2017 Zarząd ICP Group SA publikuje życiorys zawodowy pana  
Tomasza Hilta, powołanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu ICP Group SA. 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 
Pan Tomasz Hilt, Członek Zarządu. 
Został powołany na okres wspólnej kadencji Zarządu, która upływa z dniem zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2016 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Moskwie. W latach 1994-2001 Account 
Manager oraz Director w międzynarodowych agencjach reklamowych – McCann Erickson oraz 
JWT. W latach 2001-2008 CEO RMS Polska (polski branch niemieckiej organizacji zrzeszającej 
tamtejszy rynek radiowy) oraz CEO Men at Work (agencja reklamowa). Od 2008 do początku 2016 
– CEO Grupy Leo Burnett Polska – należącego  do globalnego  Publicis Groupe jednego  
z czołowych graczy na polskim rynku reklamy. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 
 
Pan Tomasz Hilt nie prowadzi takiej działalności. 
 
d) 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: 
 
Leo Burnett Sp. z o.o. – aktualnie nie pełni 
G7 Sp z o.o.   –  aktualnie nie pełni 
PZL Sp. z o.o. – aktualnie nie pełni 
 
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: 
 
Pan Tomasz Hilt nie był skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu 
lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
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 było takich przypadków. 
 
g) informację, 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: 
 
Pan Tomasz Hilt nie prowadzi takiej działalności. 
 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Nie dotyczy 
 
Pan Tomasz Hilt nie figuruje w ww. rejestrze. 
 
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. 

 
 
 
 
 

 
Osoby reprezentujące Spółkę: 

 
Krzysztof Michniewicz – Prezes Zarządu 

 


