
Przemysław Głębocki 
 

Wykształcenie: 
Pan Przemysław Głębocki posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej 
Handlowej. Odbył stypendium naukowe na Radboud University oraz szereg szkoleń w Europie i 
Stanach Zjednoczonych 
 
Doświadczenie zawodowe: 
Pan Przemysław Głębocki obecnie obejmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego w  Mezzanine 
Managment. Poprzednio pracował w Ernst & Young Corporate Finance oraz Ernst & Young Audit. 
Pan Przemysław Głębocki obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w: Dominium S.A., Netia 
S.A, PEM S.A., Growth Capital Parters AG, PCollect Holding Limited, Spearhead International oraz 
członka Zarządu w Veterinaro Sp. z o. o. 
 
Pan Przemysław Głębocki w okresie ostatnich trzech lat zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Invia 
S.A., Travelplanet S.A., Zaberd S.A., Telelink Holdings oraz w Zarządzie spółki Nettel Crossmedia. 
 
Zgodnie z Oświadczeniem: 

 Pan Przemysław Głębocki nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie 
dla Spółki 

 Pan Przemysław Głębocki nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem 
wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce 
kapitałowej lub osobowej 

 W stosunku do Pana Przemysława Głębockiego nie zostały wydane żadne wyroki związane z 
przestępstwami oszustwa 

 Pan Przemysław Głębocki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 Pan Przemysław Głębocki w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję członka organu 
zarządzającego w Nettel Crossmedia, która jest w likwidacji.  Obecnie pełni funkcję Członka 
Zarządu w Rista Holdings Ltd., która jest w likwidacji. 
Poza wskazanymi powyżej, Pan Przemysław Głębocki nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu 
komisarycznego ani likwidacji 

 Pan Przemysław Głębocki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

 Pan Przemysław Głębocki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 
 
 


