
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
Edmund Kozak 
Wiceprezes Zarządu 
Termin upływu III kadencji – 26 czerwca 2020 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Wiceprezes Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. od momentu utworzenia Spółki w roku 2005 jako 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2007 roku Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego 
Navigator SA., a od 2010 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej APLISENS SA. 
 
Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1996 roku. W roku 1997 uzyskał licencję maklera papierów 
wartościowych, w 1996 - tytuł specjalisty ewidencji papierów wartościowych. W latach 1996-2001 
pracował w EASTBROKERS Warszawski Dom Maklerski SA (późniejsza nazwa - Global Capital Partners 
Poland SA), gdzie pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Finansowego - Prokurenta i Kierownika Działu Analiz 
i Emisji. W latach 2002-2005 pracował jako Dyrektor Biura i Dyrektora ds. Projektów Izby Domów 
Maklerskich. W roku 2004, na podstawie uchwały NWZ GPW w Warszawie SA, został powołany na 
stanowisko sędziego Sądu Giełdowego. 
 
W latach 2005-2006 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik SA, 
w latach 2004-2005 sprawował funkcję Doradcy Zarządu w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat SA. 
W latach 2004-2006 zasiadał w Radzie Nadzorczej Ciech SA (Sekretarz Rady, przewodniczący Komitetu 
Audytowego). 
 
Z wykształcenia chemik - Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1986-1996 był 
pracownikiem naukowym Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Doktor w specjalności agrofizyka. W 
2004 r. ukończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program 
realizowany we współpracy z London Business School, HEC Paris Graduate Business School i Norwegian 
School of Economics and Business Administration). 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 
 
Dom Maklerski Navigator SA - Wiceprezes Zarządu 
APLISENS SA - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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 
 
Dom Maklerski Navigator SA - Wiceprezes Zarządu 
APLISENS SA - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
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 
 
Brak. 



 
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 
 
Brak. 
 
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 
 
Pan Edmund Kozak posiada zgodę organów Spółki na wykonywanie działalności konkurencyjnej. 
Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta może być działalnością konkurencyjną w 
stosunku do działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. 
 
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. 


