
Pan Adam Chełchowski  

a) funkcja pełniona w ramach Emitenta:  

Członek Rady Nadzorczej, 

termin upływu kadencji: 26 czerwca 2020 roku. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Pan Adam Chełchowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz National Louis University 

(MBA). Posiada licencje doradcy inwestycyjnego, nr 52 i maklera papierów wartościowych, nr 477. 

Przebieg kariery zawodowej: 

1993-1995  Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. - makler i Kierownik Działu Transakcji, 

1995-1996 Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. - Analityk oraz Doradca Inwestycyjny, 

1996-1999 Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. - Doradca Inwestycyjny, Członek Zarządu, 

1999-2006 Credit Suisse Life & Pensions PTE S.A. (wcześniej pod nazwą Winterthur PTE S.A.) - 

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu, a od 2002 - Country CIO Grupy 

Credit Suisse Life & Pensions w Polsce, 

2006-2006 TFI Opoka S.A. w organizacji - Prezes Zarządu 

2006-2006 Dom Inwestycyjny Ipopema S.A. - Wiceprezes Zarządu 

2006-2007 Boryszew S.A. oraz Impexmetal S.A. - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny obydwu 

spółek, 

2008-nadal Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, 

2011-nadal TFI Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu (do 2014 Wiceprezes Zarządu). 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta: 

Pan Adam Chełchowski nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

Pan Adam Chełchowski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

Pan Adam Chełchowski w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, był członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, następujących spółek prawa handlowego: 

Capital Partners SA 

TFI Capital Partners SA 

Gekoplast SA 

Symbio Polska SA 

Plantator SA 

NNI Management Sp. z o.o. 

NNI Management Sp. z o.o. Spółka komandytowa 

Redblitz Sp. z o.o. 

 

Pan Adam Chełchowski nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem następujących 

podmiotów: 

Capital Partners SA 

TFI Capital Partners SA 

Gekoplast SA 



Symbio Polska SA 

NNI Management Sp. z o.o. 

NNI Management Sp. z o.o. Spółka komandytowa 

Redblitz Sp. z o.o. 
 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Adam Chełchowski został skazany 

za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat Pan Adam Chełchowski otrzymał sądowy zakaz działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Chełchowski nie został skazany za przestępstwa oszustwa 

ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Adam Chełchowski pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 

W ciągu ostatnich pięciu lat miały miejsce przypadki rozpoczęcia procesów likwidacji dwóch spółek w 

których uprzednio pełniłem funkcje członka rad nadzorczych, opisane poniżej: 

Walne Zgromadzenie Interchem S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 17 kwietnia 2013 roku podjęło 

uchwałę w przedmiocie likwidacji spółki i wyznaczyło likwidatora w osobie Pawła Chodakowskiego-

Malkiewicza. Wpis likwidacji  do rejestru został dokonany 24 kwietnia 2013 roku. W dniu 25.06.2015 r. 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku podjął postanowieniem o ustanowieniu kuratora w osobie 

Marty Małysa celem podjęcia czynności zmierzających do powołania zarządu. Kurator został wpisany 

do rejestru 31 lipca 2015, a 7 października 2015 r. - wykreślony. W odniesieniu do Interchem S.A. był 

także rozpatrywany wniosek o ogłoszenie upadłości złożony do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w 

Gdańsku Wydział Vi Gospodarczy. Postanowieniem z dnia 26 marca 2013 roku sąd wniosek oddalił z 

uwagi na fakt, ze majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów 

postepowania. 

Pan Adam Chełchowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Interchem S.A. przed otwarciem jej 

likwidacji i rozpatrzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Wykreślenie z rejestru KRS wpisu o 

sprawowaniu przez Pana Adama Chełchowskiego funkcji członka Rady Nadzorczej nastąpiło 23 

marca 2013 roku. 

Akcjonariusze Drogerie Aster S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 10 maja 2013 roku podjęli uchwałę o 

rozwiązaniu spółki i wyznaczyli likwidatora w osobie Pawła Chodakowskiego-Malkiewicza. Wpis 

likwidacji  do rejestru został dokonany 3 czerwca 2013 roku. Do Dnia Prospektu likwidacja Drogerie 

Aster S.A. w likwidacji nie została zakończona. W odniesieniu do Drogerie Aster S.A. był także 

rozpatrywany wniosek o ogłoszenie upadłości złożony do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w 

Gdańsku Wydział Vi Gospodarczy. Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2013 roku sąd wniosek oddalił 

z uwagi na fakt, ze majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów 

postepowania. W dniu 30 lipca 2013 r. wpisano do rejestru postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-

Północ w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2013 r. o ustanowieniu kuratora w osobie Agnieszki Holender -  

do  reprezentowania dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości. 

Pan Adam Chełchowski sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Drogerie Aster S.A. z siedzibą w 

Gdyni przed otwarciem jej likwidacji i rozpatrzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Wykreślenie z 

rejestru KRS wpisu o pełnieniu przez Pana Adama Chełchowskiego funkcji członka Rady Nadzorczej 

nastąpiło 22 lutego 2013  

Oprócz powyższych przypadków w ciągu poprzednich 5 lat nie sprawowałem funkcji w organach 

zarządzających, nadzorczych ani administracyjnych ani nie byłem osobą zarządzającą wyższego 

szczebla w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji. 



g) informacja, czy Pan Adam Chełchowski 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 Adam Chełchowski nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani 

członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 

osoby prawnej. 

h) informacja, czy Pan Adam Chełchowski figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

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

Pan Adam Chełchowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 


