
Życiorys zawodowy  Członka Rady Nadzorczej Madkom SA 

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

imię i nazwisko: Aleksander Czyżowski 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej  

inne funkcje pełnione:  Prokurent 

termin upływu kadencji: 

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Pan Aleksander Czyżowski posiada wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu i nadzorze nad 
inwestycjami z kapitałem zagranicznym na rynku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
rynku nieruchomości. Absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku 
Zarządzanie i Marketing. 
 
Przebieg pracy zawodowej:  
2016.06 – obecnie Platinum Invest Sp. z o.o., Prokurent 
2013.10 – 2016.06 Platinum Invest Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 
2010.09 – obecnie Vestimo Sp. z o.o., Prezes i Wiceprezes Zarządu 
2009.10 – obecnie Innovo Sp. z o.o., Prezes i Wiceprezes Zarządu 
2009.08 – obecnie Innovo Sp. z o.o., Analityk inwestycyjny 
2006.10 – 2008.11 Mars Polska, Analityk ds. planowania i raportowania, Kupiec surowców  
 

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

Poza Emitentem Pan Aleksander Czyżowski 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. 
 
Pan Aleksander Czyżowski w okresie ostatnich trzech lat oraz obecnie jest członkiem organu 
zarządzającego w spółkach Vestimo Sp. z o.o. oraz Innovo Sp. z o.o. 
 

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 Aleksander Czyżowski nie został skazany za przestępstwo 
ani oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 



6. 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 Aleksander Czyżowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 
Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

7. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Pan Aleksander Czyżowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


