
Pan Paweł Łukasiewicz – Członek Rady Nadzorczej APANET S.A. 
 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana 

osoba została powołana 

Paweł Łukasiewicz, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem 29 czerwca 2020 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Paweł Łukasiewicz – ekonomista, ekspert w dziedzinie planowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych 

(biotechnologia, elektronika, informatyka). Wykładowca akademicki – prowadził m.in. zajęcia w dziedzinie zabezpieczania i 

komercjalizacji własności intelektualnej powstałej w ramach prac badawczych, (prowadził zajęcia m.in. na Uniwersytecie 

Warszawskim, Politechnice Krakowskiej, Akademii Obrony Narodowej, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk). 

Autor publikacji w tym zakresie. W przeszłości pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej a później Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki Braster SA. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta 

Pan Paweł Łukasiewicz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

 

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 

Lucendi Labs Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (obecnie) 

Evgrid Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (obecnie), wspólnik (obecnie) 

Milton Essex S.A. – akcjonariusz (obecnie) 

Fitotec Lab Sp. z o.o. – wspólnik (obecnie) 

Media Bridge Sp. z o.o. – wspólnik (obecnie) 

 

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 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Łukasiewicz nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

 

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 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Łukasiewicz pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

 

7) informacja, 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 Paweł Łukasiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Paweł Łukasiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


