
Życiorys zawodowy Pana Grzegorza Golca 

a)Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 
Imię i nazwisko: Grzegorz Golec 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji 

Członka Zarządu 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

Termin upływu kadencji: z datą zatwierdzenia sprawozdania za 2019 rok  

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 

Grzegorz Golec jest doktorem ekonomii, absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji. Od 1996 do 1999 pracował 

jako makler papierów wartościowych w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. W latach 1999 – 2002 kierował 

projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A. Od roku 2002 prowadził własną 

działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i transakcji na rynku kapitałowym, współpracując m.in. 

z grupą CA IB Polska, był także członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym spółki Equity Service 

Poland Sp. z o.o. 

W latach 2005–2008 związany był z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa 

zarządu NFI Progress SA i prezesa Supernova Management Sp. z o.o. – spółki zarządzającej majątkiem 

NFI im. E. Kwiatkowskiego SA, Drugiego NFI SA oraz NFI Progress SA.  

Zasiada i zasiadał w wielu radach nadzorczych, w tym spółek publicznych.  

Pracował także jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii. 

Autor kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej.  

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 
 
Prezes Zarządu spółki Rubicon Partners Corporate Finance SA.                                                                                      

Własna działalność gospodarcza osoby fizycznej. 

 
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: 
 
Obecnie pełni funkcje: 

Rubicon Partners Holding Sp. z o.o. – prezes zarządu 

Rubicon Partnes Corporate Finance SA – prezes zarządu 

Rubicon Partners Ventures ASI Sp. z o.o. - prezes zarządu 



R Ventures I ASI Sp. z o.o. - członek zarządu 

Cracovia Invest Sp. z o.o. - członek zarządu 

Cracovia Invest Park Sp. z o.o. - członek zarządu 

Cracovia Invest Sp. kom. - likwidator  

Synthex Technology Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej 

Retixa SA – członek rady nadzorczej 

Dermotech Beauty Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej 

Boomerun Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej 

Probita 24 Sp. z o.o. - członek zarządu 

Fresh Inset Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej 

Smartinvest Sp. z o.o. - wspólnik 

 

W okresie ostatnich 3 lat pełnił funkcje: 

Rubicon Partners SA – członek zarządu 

 
e) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 
26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie 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 Grzegorz  Golec nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których  mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 
w Ustawie obrocie, ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Grzegorz Golec nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za przestępstwo 
oszustwa. 
 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub 
likwidacja podmiotu, w którym Pan Grzegorz  Golec pełnił  funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 
 
 



 
g) Informacje, 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 Grzegorz Golec nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, 
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
 
Pan Grzegorz Golec nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 

 

 

 


