
Mirsoław Mejer  
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 
Pan Mirosław Mejer posiada 40 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami biznesowymi i 
zarządzaniu przedsiębiorstwami. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Kanadzie, gdzie 
zarządzał siecią sklepów odzieżowych oraz restauracji w systemie franchisingu.  
Jest pomysłodawcą idei internetowej sprzedaży kruszców i produktów numizmatycznych. Ekspert z 
dziedziny numizmatyki, inwestycji alternatywnych i pieniądza elektronicznego. Współtworzył  
pierwszą w Polsce kartę płatniczą Express M.  
Od 15 lat związany z branżą metali szlachetnych. W spółce Inwestycje Alternatywne Profit od 
początku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Kieruje pracami zarządu i bezpośrednio nadzoruje pion 
sprzedaży i marketingu. 
 
Pan Mirosław Mejer posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Belford w 
Colbert stanie Georgia (USA). W roku 1979 uzyskał stopień licencjata w zakresie nauk 
ekonomicznych. Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim.  
 
 
Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta:  
Pan Mirosław Mejer nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne 
znaczenie dla emitenta.  

 
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: 

Nazwa spółki Stanowisko 
Inwestycje Alternatywne Profit SA akcjonariusz 

Inwestycje Alternatywne Profit SA Prezes Zarządu - nadal 

Emonety.pl SA Członek  Zarządu - nadal 

 
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 Mirosław Mejer nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa 

oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego.  

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję 
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 Mirosław Mejer nie prowadzi działalności konkurencyjnej.  
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
Pan Mirosław Mejer nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

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


