
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życiorysy zawodowe osób nadzorujących 
 

obejmujące w informacje 
o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
 



 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub 

funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 

została powołana, 

Jacek Jakubiak – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 

2021 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Absolwent Politechniki Łódzkiej – Wydział 

Elektryczny. W latach 1978 – 1990 Biuro Handlu 

Zagranicznego Wifama, w tym 6 lat jako 

przedstawiciel handlowo techniczny w NRD. Od 

1990 prowadzi własną działalność gospodarczą. 

Zasiadał w kilku radach nadzorczych, m.in. w 

latach 1997-2003 Przewodniczący RN spółki 

giełdowej "FK POLLENA EWA" S.A. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez 

daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta,  

 

Dostawy surowców dla przemysłu tekstylnego 

przez FPH J. Jakubiak sp. z o.o. 

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, 

FPH J. Jakubiak sp. z o.o. - Prezes Zarządu i 

Wspólnik (obecnie) 

Cotton House Jakubiak Sp. j. – Wspólnik (obecnie) 

BRD Consulting Sp. z o.o. – Wspólnik (obecnie) 

 

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 

 Nie wystąpiły 

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 nadzorczego, 

Nie wystąpiły 

g) informację, 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, 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie 

jest wspólnikiem ani członkiem organu 

konkurencyjnej spółki 

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 

 



 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub 

funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 

została powołana, 

Jerzy Wysoczyński – Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej, Sekretarz 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2021 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Radca Prawny 
2004-2005 Uniwersytet Łódzki, Robert H. Smith 
School of Business, Studia menedżerskie 
2000-2004 Krajowa Rada Radców Prawnych, 
Radca Prawny 
2002-2003 Uniwersytet Jagielloński Studia 
Podyplomowe- prawo konkurencji i ochrony 
konsumentów 

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, 

Status Spółka z o.o. - Prezes Zarządu i Wspólnik 
(obecnie) 
BRD Consulting Sp. z o.o. – Wspólnik (obecnie) 
NapiFeryn Biotach Spółka z o.o. – Przewodniczący 
Rady Nadzorczej (obecnie) 
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. – 
Członek Rady Nadzorczej (obecnie) 
 

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 

 Nie wystąpiły 

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 nadzorczego, 

Nie wystąpiły 

g) informację, 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, 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie 
jest wspólnikiem ani członkiem organu 
konkurencyjnej spółki 

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 

 



 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub 

funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 

została powołana, 

Grzegorz Bielecki – członek Rady Nadzorczej 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 

2021 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego - 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 

przedsiębiorca, właściciel firmy SPORTEX 

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, 

Nie pełni 

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 

 Nie wystąpiły 

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 nadzorczego, 

Nie wystąpiły 

g) informację, 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, 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie 

jest wspólnikiem ani członkiem organu 

konkurencyjnej spółki 

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 

 



 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub 

funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 

została powołana, 

Monika Jakubiak – członek Rady Nadzorczej 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 

2021 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii 

Sztuk Pięknych w Łodzi 

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, 

Nie pełni 

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 

 Nie wystąpiły 

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 nadzorczego, 

Nie wystąpiły 

g) informację, 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, 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie 

jest wspólnikiem ani członkiem organu 

konkurencyjnej spółki 

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 

 



 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub 

funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 

została powołana, 

Wiktor Wojciechowski – Członek Rady 

Nadzorczej 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 

2021 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Główny ekonomista Plus Bank S.A. od 2011 r., w 

którym odpowiada za bieżącą ocenę i 

przygotowywanie cyklicznych prognoz sytuacji 

makroekonomicznej. Od 2007 r. jest adiunktem w 

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Specjalizuje się w analizach dotyczących polityki 

fiskalnej, rynku pracy i otoczenia regulacyjnego 

gospodarki. 

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, 

Nie ma takich podmiotów 

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 

 Nie było takich wyroków 

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 nadzorczego, 

Nie było takich przypadków  

g) informację, 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, 

Nie prowadzi 

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 

 


