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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, 

Hubert Bojdo 

Członek Rady Nadzorczej Internity SA 

Termin upływu kadencji: 18 czerwca 2021 roku 

b). opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego 

 

Pan Hubert Bojdo jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie (Finanse i Bankowość) oraz Studiów Doktoranckich 
(Kolegium Analiz Ekonomicznych). 

Pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. na stanowisku maklera 
papierów wartościowych.  W latach 1997-2002 pracował w Arthur 
Andresen, 2002-2006 w Deloitte.  W 2008 był współzałożycielem 
Rubicon Partners S.A. 

Od 2016 jest Prezesem Zarządu Grupy Scanmed oraz Dyrektorem 
wykonawczym Life Healthcare –globalnej grupy świadczącej usługi 
szpitalnej opieki medycznej, notowanej na giełdzie w 
Johannesburgu. 

Zasiada w radach nadzorczych spółek prywatnych i giełdowych z 
różnych sektorów  Posiada doświadczenie w zakresie finansów 
przedsiębiorstw, rynku kapitałowego, restrukturyzacji, fuzji i 
przejęć.  

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

Nie wykonuje. 

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 S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2014 roku do dziś 

MIRBUD S.A. - Członek organu nadzoru do dziś 

SCANMED S.A. - Prezes Zarządu do dzis 

SCANRENT Sp. z o.o. - Członek Zarządu do dziś 

SCANMED KARDIOLOGIA Sp. z o.o.- Członek Zarządu / Prezes 
Zarządu do dziś 

POLSKA GRUPA SERCOWO-NACZYNIOWA Sp. z o.o. - Członek 
Zarządu do dziś 

POLSKA GRUPA MEDYCZNA 2 Sp. z o.o. - Członek Zarządu do 
dziś 

CENTRUM REHABILITACJI I MEDYCYNY SPORTOWEJ Sp. z 
o.o. - Członek Zarządu do dziś 

SCAN DEVELOPMENT Sp. z o.o.- Członek Zarządu do dziś 

CENTRUM MEDYCZNE PRO-MED Sp. z o.o. - Członek Zarządu / 
Prezes Zarządu do dziś 

POLSKA GRUPA MEDYCZNA Sp. z o.o.- Członek Zarządu / 
Prezes Zarządu do 2018 

KLINIKA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ Sp. z o.o.- Członek 
Zarządu do 2018 

SCAN SERVICES Sp. z o.o. - Członek Zarządu do 2017 

RACIBORSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. - Członek 
Zarządu od 2017 

CTE TRADING Sp. z o.o.- Wspólnik / Prezes Zarządu do 2017 

POLSCY INWESTORZY S.A. - Członek organu nadzoru 2016 

MULTI MEDYCYNA Sp. z o.o. - Członek Zarządu do 2016 

CARINT SCANMED Sp. z o.o.- Członek Zarządu do 2016 
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L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 
do Regulaminu ASO) 

Dane osobowe 

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 

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pan Hubert Bojdo nie 

został skazany za przestępstwa oszustwa. 

W okresie ostatnich pięciu lat pan Hubert Bojdo nie otrzymał 

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

Nie dotyczy 

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

 

Pan Hubert Bojdo nie prowadzi działalności, która jest 
konkurencyjna w stosunku do działalności Internity SA. 

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 

 


