
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta  
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 
 
Wojciech Komer, Członek Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej został powołany na okres 
wspólnej pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem  odbycia walnego zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 
 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
 
Pan Wojciech Komer ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W 2006 r. podjął studia 
doktoranckie w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
Edukację kontynuował odbywając aplikację biegłego rewidenta, zakończoną uzyskanym tytułem. 
 
W 2003 roku podjął współpracę z  Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o. 
(obecnie HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.)., przechodząc kolejne szczeble kariery 
zawodowej od stanowiska asystenta, kolejno seniora, menadżera oraz dyrektora działu cen 
transferowych, zdobywając  w 2009 roku stanowisko Prezesa Zarządu. 
 
W roku 2011 spółka HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. dokonała przejęcia dwóch 
podmiotów z branży, w których Wojciech Komer pełni funkcję Prezesa Zarządu. 
 
Specjalizacją Wojciecha Komera jest zarządzanie projektami z zakresu cen transferowych oraz 
doradztwa gospodarczego. 
 
W grupie Spółek Sarnowski & Wiśniewski odpowiada za rozwój kontaktów międzynarodowych 
oraz powstawanie nowych produktów informatycznych wspomagających proces zarządzania oraz 
proces sprawozdawczości finansowej. 
 
W latach 2010 – 2011 zasiadał jako Członek Rady Nadzorczej w giełdowej spółce Pozbud T&R 
S.A., a od sierpnia 2013 r. do kwietnia 2017 r. był Członkiem Rady Nadzorczej w Labo Print S.A.  
 

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 
ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 

 
       Nie prowadzi takiej działalności. 
 
4. 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 dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem. 
 
W okresie ostatnich trzech lat oraz aktualnie Pan Wojciech Komer był lub jest członkiem organów 
zarządzających, nadzorczych i wspólnikiem następujących podmiotów: 
 

 SWGK Audyt Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od listopada 2009 r do chwili obecnej) oraz 

wspólnik (od sierpnia 2011 r. do chwili obecnej), 

 SWGK IT Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od grudnia 2009 r. do chwili obecnej, w tym jako 

reprezentant komplementariusza w spółce SWGK IT Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa) oraz wspólnik (od grudnia 2009 r. do chwili 

obecnej), 

 Business Relations Institute Sp. z o.o. – wspólnik (od sierpnia 2010 r. do chwili obecnej), 

 SWGK Legal Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od kwietnia 2011 r. do chwili obecnej) oraz 

wspólnik (od kwietnia 2011 r. do chwili obecnej), 

 SWGK Księgowość Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od sierpnia 2011 r. do września 2015 r.), 

następnie Członek Zarządu (od września 2015 do chwili obecnej), 



 SWGK Podatki Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od sierpnia 2011 r. do chwili obecnej), 

 SWGK Marketing Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od grudnia 2011 r. do chwili obecnej), 

 SWGK Consulting Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od lutego 2012 r. do stycznia 2015 r.) oraz 

wspólnik (od lutego 2011 do października 2016 r.), 

 Young Business Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od marca 2012 r. do 

chwili obecnej), 

 SWGK Tax & Audit sp. z o. o. – Prezes Zarządu i wspólnik (od sierpnia 2016 r. do chwili 

obecnej), 

 SWGK Holding Sp. z o. o. – Prezes Zarządu (od czerwca 2015 r. do chwili obecnej) oraz 

wspólnik (od czerwca 2015 r do chwili obecnej). 

 DPW Investment Sp. o.o. – wspólnik (od października 2013 r. do chwili obecnej), 

 SWGK Audyt 1 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od lipca 2014 r do chwili obecnej) oraz wspólnik 

(od lipca 2014 r. do chwili obecnej), 

 SWGK Centrum Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od czerwca 2015 r. do chwili obecnej), 

 SWGK Audyt Polska sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od lutego 2017 r. do chwili obecnej), 

 SWGK Audyt 2 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od sierpnia 2014 r. do chwili obecnej) oraz 

wspólnik (od sierpnia 2014 r. do chwili obecnej), 

 SW3 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od marca 2015 r do chwili obecnej) oraz wspólnik (od 

marca 2015 r. do chwili obecnej), 

 LABO PRINT S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od sierpnia 2013 r. do kwietnia 2017 r.) 

 EVER HOME S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od czerwca 2016 r. do chwili obecnej) 

 
5. 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. 
 

Nie występują takie okoliczności. 

 

6. 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 wystąpiły takie przypadki. 

 

7. 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. 

 
        Nie występują te okoliczności. 

 



8. 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. 


