
Aedes S.A. w restrukturyzacji 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000392032, Kapitał zakładowy 565 143,00 zł., NIP 945-19-41-502 

30-198 Kraków, ul. Zakliki z Mydlnik 16, tel: +48 12 662 08 90, fax : + 48 12 662 08 91, e-mail:  sekratariat@aedes.pl 

 
 

BIOGRAM CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 

 

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  

Andrzej Dziewałtowski-Gintowt, Członek Rady Nadzorczej Spółki od dnia 22 marca 2017 r., 

kadencja Pana Andrzeja Dziewałtowskiego-Gintowt upływa w dniu 22 marca 2022 roku 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Wykształcenie prawnicze, działalność na rynku usług prawnych od 1996 roku, na rynku 

deweloperskim od 2006 roku. 

 

Pan Andrzej Dziewałtowski-Gintowt jest wspólnikiem w kancelarii radców prawnych. 

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta  

ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Pan Andrzej Dziewałtowski-Gintowt pozostaje wspólnikiem spółek o podobnym profilu działalności 

do Emitenta, przy czym realizują one inne projekty, których inwestorzy nie stanowią grupy 

zleceniodawców Emitenta. Ponadto, podmioty, których Pan Andrzej Dziewałtowski-Gintowt 

pozostaje wspólnikiem, w przyszłości będą mogły współpracować z Emitentem przy realizacji 

pozyskanych przez niego zleceń jako podwykonawcy. 

 

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: 

Pan Andrzej Dziewałtowski-Gintowt w okresie ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje: 

 wspólnik oraz członek zarządu spółki Bielany Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; 

 wspólnik spółki Logi Development 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k.  

z siedzibą w Krakowie; 

 wspólnik spółki Logi Development 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; 

 wspólnik oraz prokurent spółki Stelmachów Dom Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.k. z siedzibą w Krakowie; 

 wspólnik spółki ACS Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; 

 wspólnik spółki ACS Bociana Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; 

 członek rady nadzorczej spółki AE Development S.A. z siedzibą w Krakowie; 

 członek rady nadzorczej spółki ASCO S.A. z siedzibą w Krakowie; 

 wspólnik oraz prokurent spółki Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; 
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 wspólnik oraz prokurent spółki Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k. z 

siedzibą w Krakowie. 

  

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: 

W stosunku do Pana Andrzeja Dziewałtowskiego-Gintowt nie zostały wydane prawomocne 

wyroki, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat. 

Dodatkowo Pan Andrzej Dziewałtowski-Gintowt nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie 

ostatnich pięciu lat.  

 

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. 

 

Informacje, 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 Andrzej Dziewałtowski-Gintowt pozostaje wspólnikiem spółek o podobnym profilu działalności 

do Emitenta, przy czym realizują inne projekty, których inwestorzy nie stanowią grupy 

zleceniodawców Emitenta. Ponadto, podmioty, których Pan Andrzej Dziewałtowski-Gintowt 

pozostaje wspólnikiem, w przyszłości będą mogły współpracować z Emitentem przy realizacji 

pozyskanych przez niego zleceń jako podwykonawcy. 

 

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Pan Andrzej Dziewałtowski-Gintowt nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


