
ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 

   

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana   

   

Imię i nazwisko: Przemysław Kowalewski  

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej  

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak  

Termin upływu kadencji: 2020 rok 

   

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   

 

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. C ertyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
 
W latach 2008-2009 pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Usług 
Finansowych i Licencjonowania Nadzoru Funkcjonalnego w Pionie Nadzoru Rynku 
Kapitałowego. W latach 2009-2011 pracował w Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. oraz w Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. Od połowy 2011 roku współpracował z EBC 
Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, niezależnej polskiej firmie doradczej, jednym z 
największych Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect). Od lipca 2013 roku 
współpracował z renomowanymi warszawskimi kancelariami. 

Doświadczenie Przemysława Kowalewskiego obejmuje: 

 obsługę prawną procesu wprowadzenia kilkunastu spółek do alternatywnego systemu 
obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek 
NewConnect); 

 obsługę prawną emisji papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych; 
 doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym 

w szczególności spółek publicznych; 
 przeprowadzanie szkoleń z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych; 
 profesjonalne reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Giełdą Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 
oraz Komisją Nadzoru Finansowego; 

 prowadzenie procesów przekształcenia i łączenia spółek handlowych; 
 

Przemysław Kowalewski posiada doświadczenie w ramach wystąpień publicznych, w tym jako 
prelegent na seminariach, których tematyka była ściśle związana z rynkiem kapitałowym. 

 



3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta   

   

Pan Przemysław Kowalewski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie 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  

 

1. Midven SA – Członek Rady Nadzorczej (obecnie), 

2. VOICEFINDER S.A. - Członek Rady Nadzorczej do 2017 roku, 

3. MEDLAW CONSULTING sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej do 2017 roku, 

4. Inpingo S.A. - Członek Rady Nadzorczej do 2016 roku, 

5. Egzminy Lekarskie sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej do 2017 roku, 

6. Broad Gate S.A. - Członek Rady Nadzorczej do 2016 roku, 

 

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   

   

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Przemysław Kowalewski nie został skazany za przestępstwo 

oszustwa.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Przemysław Kowalewski nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego.  

   

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   

 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?#content.rpc?nro=612037902&wersja=1


W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 

podmiotu, w którym Pan Przemysław Kowalewski pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego.  

   

7. 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 Przemysław Kowalewski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do 

działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 

albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym   

   

Pan Przemysław Kowalewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

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

Sądowym. 

 

 

Podstawa prawna: par. 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect". 

 

 


