
PIOTR  JAKUBOWSKI 

Członek Rady Nadzorczej Emmerson Realty S.A. 

 

a) Termin upływu kadencji: 26 kwietnia 2023 

W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza Emitenta powoływana jest na wspólną 5- letnią kadencję, 

mandat Piotra Jakubowskiego jako członka Rady Nadzorczej wygaśnie w dniu zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego tej funkcji a więc w 

roku 2022. 

b) Opis kwalifikacji zawodowych: 

- wykształcenie wyższe, socjolog, studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 

- od 2001 roku do czerwca 2017 roku w MillwardBrown SMG/KRC; dyrektor zespołu badawczego, 

- od lipca 2017 roku współwłaściciel firmy Difference Sp. z o.o., managing partner 

- specjalizuje się w badaniach marketingowych i społecznych szczególnie z zakresu finansów i 

ubezpieczeń, telekomunikacji, nieruchomości oraz badaniach komunikacji i przekazu reklamowego; 

c) Piotr Jakubowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta; 

d) Piotr Jakubowski w okresie trzech ostatnich lat, był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 

- GRUPA EMMERSON S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 12 lipca 2013 r. do 20 stycznia 2016 r.; 

- EMMERSON REALTY S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2012 r. do 20 stycznia 2016 r. 

oraz od 26 kwietnia 2018 r. ; 

- Difference Sp. z o.o. – współwłaściciel, managing partner od lipca 2017 r. 

e) wobec Piotra Jakubowskiego nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto, pan Piotr Jakubowski nie otrzymał w okresie ostatnich 

pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego; 

f) w stosunku do spółek, w których Piotr Jakubowski pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze nie 

wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego; 

g) Piotr Jakubowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

h) Piotr Jakubowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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



 

TADEUSZ  POPŁAWSKI 

Wiceprezes Zarządu Emmerson Realty S.A. 

a) Termin upływu kadencji: 1 maja 2023 roku 

W związku z faktem, że członek Zarządu Emitenta powoływany jest na 5-letnią kadencję, mandat 

Tadeusza Popławskiego na stanowisku Wiceprezesa Zarządu wygaśnie w dniu zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji członka 

Zarządu, tj. w 2023 roku. 

b) Opis kwalifikacji zawodowych: 

Tadeusz Popławski posiada długoletnie doświadczenie na rynku nieruchomości, szczególnie w 

komercjalizacji gruntów inwestycyjnych. Współpracował z wieloma inwestorami i deweloperami w 

tym zakresie. W Emmerson Realty S.A. nadzoruje m.in. proces wyszukiwania nieruchomości oraz 

oceny ich atrakcyjności inwestycyjnej przy pomocy odpowiednich struktur i narzędzi badawczych, 

zwłaszcza we współpracy z Działem Badań i Analiz Emmerson S.A.;  

c) Tadeusz Popławski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta; 

d) Tadeusz Popławski w okresie trzech ostatnich lat, był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 

- Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie - Wiceprezes Zarządu od 1 maja 2018 r.; 

- Grupa Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu od 2010 roku do 11 lipca 2013 r., 

wiceprezes Zarządu od 12 lipca 2013 r.; 

- Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie - Członek Rady Nadzorczej od 20 stycznia 2014 r. do 

26 kwietnia 2018 r.; 

- Dom Aukcyjny Emmerson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Koncept Media Sp. z o.o.) - 

Prezes Zarządu od 10 lutego 2017 r. do dnia dzisiejszego; 

- Emmerson Finanse Sp. z o.o. (poprzednio Em-Invest Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie - Prezes 

Zarządu od 10 kwietnia 2015 r. do dnia dzisiejszego; 

- Emmerson Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Prezes Zarządu od 1 marca 2016 r. do 

dnia dzisiejszego; 

- EMMERSON VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie - Prezes Zarządu od VII 2012 do dnia 

dzisiejszego, akcjonariusz powyższej spółki; 

- Emmerson Inwestycje Sp. z o.o. (dawniej Em-Inwestycje 2 Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie –Prezes 

Zarządu od 18 czerwca 2013 r. do dnia dzisiejszego. 

 



e) wobec Tadeusza Popławskiego nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto, Tadeusz Popławski nie otrzymał w okresie ostatnich 

pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego; 

f) w stosunku do spółek, w których Tadeusz Popławski pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze nie 

wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego; 

g) Tadeusz Popławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

h) Tadeusz Popławski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 


