
Oświadczenia członka zarządu spółki Adform Group S.A. 

Imię i Nazwisko:  Piotr Laskowski 

 

1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:    

Pan Piotr Laskowski przez ostatnie 15 lat pracował w działach finansowych, nadzorował projekty, zarządzał 

restrukturyzacjami i procesami optymalizacyjnymi, był odpowiedzialny za opracowanie strategii krótko i 

długookresowych. Swoją karierę zawodową zaczynał w 2000 roku  Telekomunikacji Polskiej (obecnie grupa 

Orange) w dziale kontrolingu, w 2006 roku przeszedł do Grupy PKN Orlen SA gdzie budował struktury 

Kontrolingu oraz nadzorował planowanie finansowe w 15 spółkach zależnych. Od 2011 roku nadzorował 

wszystkie projekty w Pionie Sprzedaży oraz był kierownikiem największego projektu wdrożeniowego na 

stacjach paliw o budżecie ponad 1 mld PLN. Od 2013 roku na stanowisku Dyr. Finansowego w rafinerii Grupy 

Orlen na Litwie był odpowiedzialny za zarządzanie finansami koncernu, cięcia kosztów,  restrukturyzacje, 

optymalizacje personelu oraz minimalizacje zadłużenia. Poza obszarem rafinerii również nadzorował 

optymalizację w spółkach zależnych na Litwie.   Przez ostatnie 2 lata zarządzał wejściem niemieckiej firmy na 

rynek Polski. 

Pan Piotr Laskowski ukończył studia  na Politechnice Gdańskiej na kierunku Zarządzanie Finansami w 2000 

roku oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada 

szereg certyfikatów w tym zarządzanie projektami wydany przez Ernst & Young. 

2. Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Nie dotyczy 

3. 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 nadal 

pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

 

Członek Zarządu Mazeikiu Nafta Trading House - hurtowa sprzedaż paliw w krajach 
bałtyckich 
Członek Zarządu Sieci Detalicznej Stacji Paliw na Litwie AB "Ventus-Nafta" (ORLEN Lietuva - 

PKN ORLEN Group) 
4. Informacja 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 dotyczy 

5. 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 dotyczy 

6. 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: Nie dotyczy 

7.  informacja,  czy  dana  osoba  figuruje  w  rejestrze  dłużników  niewypłacalnych, prowadzonym  na  podstawie  

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

 

 

 


