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Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt. 20) 
Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:  
 
Pan Jacek Szwajcowski  
 

L.p. Informacje 

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

 Jacek Dauenahuer, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 20.06.2019 r. 

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

 Pan Jacek Dauenhauer jest Wiceprezesem Zarządu Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi - 
głównego akcjonariusza i podmiotu dominującego wobec Emitenta. Pan Jacek 
Dauenhauer posiada wykształcenie wyższe – ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział 
Ekonomiczno-Socjologiczny (rok ukończenia - 1992 r.) Ukończył szereg kursów i szkoleń 
z zakresu ekonomii i finansów, w tym w 1993 roku kurs dla doradców inwestycyjnych. 
Pan Jacek Dauenhauer zdobywał wiedzę i doświadczenie, kolejno pracując: 
- 1981-1997 – LG Petro Bank – Kierownik zespołu inwestycji kapitałowych; 
- 1997-2007 - Medicines S.A. (po zmianie firmy: PGF S.A., Pelion S.A.)  - Doradca 
Zarządu ds. inwestycji kapitałowych, Dyrektor Finansowy; 
- 2007-obecnie - Pelion S.A. - Wiceprezes Zarządu. 

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

 Wiceprezes Zarządu Pelion S.A., która jest akcjonariuszem 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 

 PODMIOT PEŁNIONA FUNKCJA OD DO 

Pelion S.A. Wiceprezes Zarządu 2007 obecnie 

Bussines Support Solution S.A. członek rady 

nadzorczej 
2008 2017 

Central European Pharmaceutical 

Distribution NV w Amsterdamie 

dyrektor 

niewykonawczy 
2012 obecnie 

DOZ S.A. w Warszawie zastępca 

przewodniczącego 

rady nadzorczej 

2002 obecnie 

ePRUF S.A. w Łodzi członek rady 

nadzorczej 
2008 obecnie 

Eubioco S.A. w Łodzi członek rady 

nadzorczej 
2010 2017 
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IMA Solution  Sp. z o.o. w Łodzi prezes zarządu  2018 obecnie 

Inteligent Logistic Solution Sp. z o.o. w 

Łodzi 

członek rady 

nadzorczej 
2012 2017 

Lideo S.A. we Wrocławiu zastępca 

przewodniczącego 

rady nadzorczej 

2012 obecnie 

Natura Sp. z o.o. w Łodzi członek rady 

nadzorczej 
2015 obecnie 

NFG UAB członek zarządu 2015 obecnie 

Pharmapoint Sp. z o.o. w Łodzi członek rady 

nadzorczej 
2012 2014 

Pharmapoint S.A. w Łodzi przewodniczący rady 

nadzorczej 
2014 obecnie 

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w 

Łodzi 

członek rady 

nadzorczej 
2012 obecnie 

Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu wiceprzewodniczący 

rady nadzorczej 
2012 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 

 NIE DOTYCZY 

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 DOTYCZY 

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 DOTYCZY 

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 DOTYCZY 

 
 


