
Pan Damian Czarnecki 

a) funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji: 

Członek Rady Nadzorczej, 

termin upływu kadencji: 26 czerwca 2020 roku. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Damian Czarnecki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studia 5-letnie na kierunku Finanse 
i Bankowość. 

Doświadczenie zawodowe: 
2003 – 2005   Deloitte Audyt Sp. z o.o., Konsultant, 
2005 – 2007   PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Starszy Konsultant, 
2007 – 2011   AKJ Investment TFI S.A., Dyrektor Działu Kontrolingu, 
2007 – 2011   AKJ Investment I Sp. z o.o., Członek Zarządu, 
2007 – 2011   Nettel Crossmedia Sp. z o.o., Członek Zarządu, 
2007 – 2010   Nord Mineral Sp. z o.o., Członek Zarządu, 
2007 – 2010   Gabbro Trade Sp. z o.o., Członek Zarządu, 
2007 – 2010   Gabbro Trade Rosja Sp. z o.o., Członek Zarządu, 
2010 – 2014   TFI Capital Partners S.A., Prokurent, 
2011 – 2017   Capital Partners S.A., Dyrektor Inwestycyjny 
2014 – nadal  TFI Capital Partners S.A., Wiceprezes Zarządu 
 
2011               Cube Corporate Release S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2015               Gekoplast S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2013 – 2017   Plantator S.A., Członek Rady Nadzorczej 
2014 – nadal  Symbio Polska S.A., Członek Rady Nadzorczej 

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

Emitenta: 

Pan Damian Czarnecki nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta 

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

Pan Damian Czarnecki był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

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

Pan Damian Czarnecki w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, był członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, następujących spółek prawa handlowego: 

TFI Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu 
Gekoplast S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
Plantator S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
Symbio Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Damian Czarnecki nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem następujących podmiotów: 

TFI Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu  

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Damian Czarnecki został skazany 

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

najmniej ostatnich pięciu lat Pan Damian Czarnecki otrzymał sądowy zakaz działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Damian Czarnecki nie został prawomocnie 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 Damian Czarnecki pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 

Żaden z podmiotów, w którym w okresie ostatnich pięciu lat Pan Damian Czarnecki pełnił funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie został postawiony w stan upadłości, likwidacji ani 

nie ustanowiono w nich zarządu komisarycznego. 

g) informacja, czy Pan Damian Czarnecki 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 Damian Czarnecki 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 Damian Czarnecki figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

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

Pan Damian Czarnecki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

 

 


