
 
a)   imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
  

imię i nazwisko: Marcin Kołakowski 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
termin upływu kadencji: 29 czerwca 2020 roku 
  
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
  
Pan Marcin Kołakowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, ukończył kierunki Administracja oraz Prawo. Pan Marcin Kołakowski posiada 
bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej i administracji. Pełnił funkcję starszego 
inspektora w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, starszego radcy w Ministerstwie Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej, etatowego aplikanta sądowego w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 
oraz wójta gminy Dzierzgowo. Pan Marcin Kołakowski posiada wieloletnie doświadczenie w 
nadzorowaniu realizacji planów operacyjnych, analizie wyników i planowaniu działań w celu 
zwiększenia efektywności, nadzorowaniu zarządzania kosztami związanymi z zakresem 
działalności jednostki, nadzorowaniu przeprowadzania kontroli i monitoringu, zarządzaniu 
ryzykiem operacyjnym, w tym identyfikacji, monitorowaniu i ryzyka operacyjnego, brał udział w 
tworzeniu nowych organizacji pozarządowych. Pan Marcin Kołakowski posiada doskonałą 
znajomość wszelkich przepisów związanych z otoczeniem prawno-ekonomiczno-rachunkowo-
finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 
  
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
  
W ocenie emitenta Pan Marcin Kołakowski nie wykonuje działalności poza Emitentem o 
istotnym znaczeniu dla Emitenta. 
  
d) 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 
  



Pan Marcin Kołakowski w okresie co najmniej 3 poprzednich lat pełnił funkcje organów 
zarządzających lub nadzorczych albo był wspólnikiem w następujących spółkach prawa 
handlowego: 
- ALTERNATIVE FINANCE Sp.  z o.o. wspólnik, prokurent – do 2016 
- KKG IMO Sp. z o.o. – prezes zarządu – do 2016 
- DORADZTWO INWESTYCYJNE - MENTOR Sp. z o.o. – wspólnik – nadal 
- EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO MK- MK & Sp. z o.o. –  
wspólnik – nadal 
- CENTRUM DORADZTWA - PLATINIUM Sp. z o.o. – wspólnik – nadal 
- ABM INWESTYCJE Sp. z o.o. – wspólnik,  – nadal 
- Global Audit and Finance S.A. – członek rady nadzorczej – do 2016 
  
e) 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 
  
Pan Marcin Kołakowski w okresie co najmniej 5 poprzednich lat: 
− nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa; 
− nie został formalnie oskarżony ani nie podlegał sankcji nałożonej przez organy państwowe, jak 
również inne organizacje (w tym organizacje zawodowe); 
− nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta, jak również nie został pozbawiony prawa 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta. 
  
f) 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 
  
Pan Marcin Kołakowski w okresie co najmniej 5 poprzednich lat nie pełnił funkcji członka 
organu zarządzającego ani nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji. 
  
g) 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 
  
W ocenie emitenta Pan Marcin Kołakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku 
do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem spółki cywilnej lub osobowej, nie jest 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej. 
  
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym” 
  
Pan Marcin Kołakowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
 Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect". 
 
 


