
Pan Krzysztof Górka – Członek Rady Nadzorczej Auxilia S.A. 
 

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

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Krzysztof Górka, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w marcu 2020 r. (kadencja upływa z 

dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. jako 

ostatni pełny rok pełnienia funkcji). 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. Karierę rozpoczynał w Wydziale Ekonomicznym Ambasady RP w 

Londynie oraz Sekcji Ekonomicznej Ambasady RP w Dublinie. Były pracownik centrali banku Euro 

Bank S.A., będącego częścią Grupy Kapitałowej Societe Generale. Od 2009 r. aktywny na rynku 

inwestycji kapitałowych i doradztwa transakcyjnego jako dyrektor zarządzający Certus Capital S.A. W 

latach 2013-2014 Prezes Zarządu Blue Oak Advisory sp. z o.o. – Autoryzowanego Doradcy rynków 

NewConnect i Catalyst. Od 2015 r. Prezes Zarządu MADE Corporate Finance Sp. z o.o. 

 

W toku swojej kariery zawodowej koordynował, doradzał i inwestował w kilkudziesięciu transakcjach 

kapitałowych o łącznej wartości ponad 50 mln zł. Poza doświadczeniem transakcyjnym posiada 

kompetencje w zakresie zarządzania organizacją, budowania strategii rozwoju, reorganizacji i 

restrukturyzacji, wycen i modelowania finansowego, oceny ryzyka finansowego. W przeszłości 

Wiceprezes Zarządu Auxilia S.A. 

 

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

znaczenie dla Emitenta 

Pan Krzysztof Górka nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć 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 

 MADE Corporate Finance Sp. z o.o. – wspólnik (nadal) i Prezes Zarządu (nadal), 

 MADE Investments Sp. z o.o. – wspólnik (zakończone) i Prezes Zarządu (zakończone), 

 Auxilia MKS sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (zakończone), 

 Auxilia S.A. – Członek Rady Nadzorczej (aktualne), Wiceprezes Zarządu (zakończone). 

 

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego 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 Krzysztof Górka nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz 

nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 



6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Górka pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

7) informacja, 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 Krzysztof Górka nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

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

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

Pan Krzysztof Górka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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


