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L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 
do Regulaminu ASO) 

Dane osobowe 

a). imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub 
funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana, 

Piotr Krzysztof Grupiński  

Prezes Zarządu Internity SA 

Termin upływu kadencji: 15 czerwca 2021 roku 

b). opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego 

 

Piotr Grupiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji 

na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współautorem komentarzy do 

ustaw oraz autorem kilkunastu artykułów prasowych z zakresu 

prawa podatkowego. W latach 1997-2000 pracował jako doradca w 

firmach konsultingowych - Artur Andersen oraz Instytut Studiów 

Podatkowych. Obecnie jest głównym akcjonariuszem Internity, 

spółki której współzałożycielem był w 1992 roku jego ojciec - Lech 

Grupiński. Od 2001 roku zarządza spółkami, które były 

poprzednikami prawnymi Emitenta (tj. Hydrostrefa Sp. z o.o. oraz 

Bilmex Sp. J.), Hydrostrefa S.A. oraz Internity S.A. 

c). wskazanie działalności wykonywanej 
przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 

Piotr Grupiński jest powiązany ze spółkami PMJ Properties 

Grupiński Sp. Jawna oraz Batna Trading LTD., będącymi głównymi 

akcjonariuszami Internity S.A. Obie spółki są podmiotami 

holdingowymi i na dzień sporządzenia informacji nie prowadzą 

innej działalności.  

Piotr Grupiński pełni następujące funkcje w pomiotach zależnych 

od Emitenta 

- Prodesigne Sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu) 

- Internity Łódź Sp.z o.o. (Prokurent) 

- Digital Interiors Sp. z o.o. (Prokurent) 

d). 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, 

Internity SA – Prezes Zarządu od 2008 roku o dziś 

- Prodesigne Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu od 2008 roku do 
dziś 

- Internity Łódź Sp.z o.o. – Prokurent od 2010 roku do dziś 

- Digital Interiors Sp. z o.o. - Prokurent od 2010 roku do dziś 

- Internity Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2011 roku do 
2017 roku (spółka połączona z Internity SA w 2017 roku) 

- myhome.pl sp. z o.o. - członek Zarządu od 2009 roku do 2017 
roku (spółka połączona z Internity SA w 2017 roku) 

- PMJ Properties Grupiński Spółka Jawna – Wspólnik - od 
czerwca 2005 roku do dziś   

- Grupiński Koziński Spółka Jawna - Wspólnik od  marca 2010 
roku do dziś 

- Cottoforte Sp. z o.o. 

- Wspólnik od dnia grudnia 2001 do dziś  

- Wiceprezes Zarządu od grudnia 2001do dziś (spółka nigdy nie 
rozpoczęła działalności operacyjnej). 

e). 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 Piotr Grupiński nie został nigdy skazany za przestępstwa 

oszustwa. 

Pan Piotr Grupiński nie otrzymał nigdy sądowego zakazu działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego. 

f). szczegóły wszystkich przypadków 
upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 

Nie dotyczy 
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Dane osobowe 

pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w 
których dana osoba pełniła funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczej 

g). informacje, czy dana osoba prowadzi 
działalność, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalności emitenta, 

 

Pan Piotr Grupiński pełni następujące funkcje w pomiotach 
zależnych od Emitenta (będących wspólnikami w podmiotach 
prowadzących działalność analogiczną jak Emitent) 

- Prodesigne Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu od 2008 roku do 
dziś 

- Internity Łódź Sp.z o.o. – Prokurent od 2010 roku do dziś 

- Digital Interiors Sp. z o.o. - Prokurent od 2010 roku do dziś 

h). Informację, czy dana osoba figuruje w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Nie figuruje 

 


