
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Tomasz Adam Malinowski, Członek Rady Nadzorczej Emitenta;  

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Magister, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (203r);  

biegły rewident,  

Chartered Financial Analyst („CFA”) 

 

Lp. Okres zatrudnienia Pełna nazwa pracodawcy Zajmowane stanowisko 

1 2002-2005 Deloitte Audyt Sp. z o.o. Starszy Konsultant 

2 2005-2010 PwC Polska Sp. z o.o. Starszy Manager 

3 2010-obecnie TS Partners Sp. z o.o. Partner 

4 2012-obecnie Tomasz Malinowski Doradztwo Finansowe Działalność gospodarcza 

    

 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

Oświadczam że moja podstawowa działalność nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. 

 

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 

Lp Nazwa Funkcja  

1 Syntom S.A. Członek Rady Nadzorczej Nie pełni funkcji od 
VII.2015 

2 Elemental Holding S.A. Członek Rady Nadzorczej Pełni obecnie funkcję 

3 TS Partners Sp. z o.o. Członek zarządu, 
udziałowiec 

Pełni obecnie funkcję 

4 TS Partners Sp. z o.o. Sp. K. Członek zarządu, 
komandytariusz 

Pełni obecnie funkcję 

5 TSP Audyt Sp. z o.o. Członek zarządu, 
udziałowiec 

Pełni obecnie funkcję 

6 TSP Wyceny Sp. z o.o. Członek zarządu, 
udziałowiec 

Pełni obecnie funkcję 

7 Fundacja Piąty Element Członek Rady Nadzorczej Pełni obecnie funkcję 

 

_______________________ 

 

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 

NIE DOTYCZY 

 

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 

 

7) 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 

NIE 

 

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

NIE 

 

 

 
……………………………………… 

(podpis) 


