
                                                                                       Warszawa, dnia 29.06. 2016 roku 

 

Telemedycyna Polska S.A. 

Ul. Modelarska 12 

40-142 Katowice      

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany Andrzej Ziemiński PESEL 69100400671, niniejszym oświadczam, że: 

1) Zostałem powołany w dniu 28 czerwca 2016 r. na członka Rady Nadzorczej spółki 

Telemedycyna Polska S.A. na 3 letnią kadencję tj. do dnia 28.06.2019 r. 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: wykształcenie wyższe –absolwent Szkoły 

Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Ponad 15 letnie doświadczenie w obszarze 

zarządzania, restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć. Członek zarządów oraz rad nadzorczych 

spółek z rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii. Od roku 2010 Partner, a w 

latach 2012 – 2014 Prezes Zarządu BBF Management S.A. Od 2011 r. swoim doświadczeniem 

wspierałem zarządzających Impera Capital S.A. Od 2011 Członek Zarządu Impera Seed Fund 

Sp. z o.o. podmiotu zarządzającego funduszem kapitałowym powołanym przez Impera Capital 

S.A. oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. W latach 2007 – 2009 Prezes Zarządu PPWK S.A., 

które przekształciłem z tradycyjnego wydawnictwa kartograficznego w dostawcę usług 

telekomunikacyjnych i mobilnych dla sektora B2B. Dzięki środkom z emisji publicznej oraz 

udanym akwizycjom spółek, w tym Neotel Communications Polska Sp. z o.o i Długie Rozmowy 

S.A. proces zrealizowałem w okresie 2 lat. Od 2004 do 2009 roku Prezes Zarządu EL2 Sp. z 

o.o. dostawcy aplikacji oraz serwisów w branży Usług Dodanych dla Telekomunikacji GSM. 

Obecnie zasiadam m.in. w Radach Nadzorczych spółek: OPTeam S.A., Internity S.A., 

Telemedycyna Polska S.A. Od kwietnia 2014 r. Członek Zarządu Impera Capital S.A. 

3) Nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

KRS. 

4) Nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o 

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 

(Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz.679 ze zm.) 

5) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta; 

6) nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 

jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 

członek jej organu. 

7) w okresie ostatnich pięciu lat pełniłem funkcje członka Rady Nadzorczej w podmiotach które 

zostały postawione w stan upadłości; 

- Origami System sp. Z o.o., Postanowienie Sądu z dnia 25.02.2013 r. upadłość likwidacyjna. 

Został ustanowiony syndyk masy upadłościowej. 

- Call2Action S.A., upadłość likwidacyjna- ogłoszona przez Spółkę raportem bieżącym z dnia 

18.01.2013 r., ustanowiony syndyk masy upadłościowej i powołany rewident do spraw 

szczególnych. 

___________________  

Andrzej Ziemiński 

 


