
LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji ("Spółka") - Powołanie Członka Rady 
Nadzorczej 

a) Pan Michał Burzykowski został powołany do Rady Nadzorczej i powierzono mu funkcję 
Członka Rady Nadzorczej; kadencja Michała Burzykowskiego do pełnienia funkcji 
Członka Rady Nadzorczej upływa wraz z upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, to 
jest w dniu 30 czerwca 2025r.; 

b) Pan Michał Burzykowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego w First 
Business College w Warszawie, Wydziału Zarządzania finansami w Wyższej Szkole 
Handlu i Prawa w Warszawie, Wydziału MBA: Executive Master of Business 
Administration w MBA Gdańsk Foundation for Management Development and 
University of Gdańsk. Dodatkowo brał udział w Think-tank Manager w Krakowie. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów oraz zarządzania strukturami 
przedsiębiorstw. Jest ekspertem w restrukturyzacji spółek. Jego głównym osiągnięciem 
jest dynamiczny rozwój zarządzanych spółek, w obszarze finansowym i sprzedaży. 
Stworzył wiele opracowań dotyczących nowoczesnych rozwiązań wpływających na 
poprawę efektywności działalności poszczególnych spółek wraz z ich implementacją  
spółkach międzynarodowych. Historia działalności zawodowej:: 

i. czerwiec 1997 - czerwiec 1998 – Audit Consultant w DR Röver & Partner KG 
w Berlinie i Verhülsdonk & Partner sp. z o.o., 

ii. styczeń 1997 – kwiecień 2000 – Senior Audit Consultant Staniszewski 
& Richter Auditors sp. z o.o., 

iii. maj 2000 – grudzień 2006 – Dyrektor ds. Finansów i Administracji, Prokurent 
– p.o. Prezesa Zarządu w Londa Kosmetyki Ltd., 

iv. wrzesień 2003 – grudzień 2006 – Dyrektor ds. Finansów i Administracji 
w Wella Polska sp. z o.o., 

v. lipiec 2007 – grudzień 2011 – współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu 
w V.Laboratories sp. z o.o. V.Laboratories sp. z o.o. sp.k., 

vi. grudzień 2011 – obecnie – właściciel Business & Investment Consulting, 
vii. styczeń 2019 – kwiecień 2020 – Dyrektor Inwestycyjny w Skyline Investment 

S.A., 
viii. styczeń 2019 – kwiecień 2020 – Prezes Zarządu w Skyline Interim 

Management sp. z o.o., 

c) Pan Michał Burzykowski nie wykonuje żadnej działalności poza Spółką, która ma 
istotne znaczenie dla Spółki; 

d) Pan Michał Burzykowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Skyline Interim 
Management sp. z o.o. od stycznia 2019 do kwietnia 2020 roku, ponadto do kwietnia 
2020 roku był Członkiem Rady Nadzorczej spółki Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo 
Rehabilitacja sp.z o.o.; ponadto od 2019 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, 
którego mandat wygasł wskutek odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
z dnia 30 czerwca 2020r. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019; 

e) Pan Michał Burzykowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany 
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 2000r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego; Pan Michał Burzykowski 



w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 

f) podczas pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Michała 
Burzykowskiego dnia 5 sierpnia 2019 otwarto wobec Spółki postępowanie 
restrukturyzacyjne - przyspieszone postępowanie układowe; 

g) Pan Michał Burzykowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 
działalności Spółki; Pan Michał Burzykowski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej 
spółki cywilnej lub spółki osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

h) Pan Michał Burzykowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym.  


