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Życiorys zawodowy Pana Jacka Gnich 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 
imię i nazwisko: Jacek Gnich 

zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: 17.09.2023 r. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

 Ukończone studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania The Polish Open University 
w Warszawie na Wydziale Finansów i Rachunkowości. 

 Był uczestnikiem licznych kursów zawodowych z zakresu zarządzania finansami i 
strategicznego. 

 Autor publikacji – poradnika dla MSP „Komentarz do Ustawy o Rachunkowości” 
wydanej przez PARP. 

 
 2016 do teraz Prezes Zarządu IDS S.A. 
 2017 do teraz Prezes Zarząd Scanderia Venture 
 2016 – 2019 Prezes Zarządu Infoscan S.A. 

 2007 – 2015 Prezes Zarządu – Invento sp. z o.o. 

 2007 – 2012 Dyrektor Inwestycyjny – BBI Capital NFI S.A. 

 2007 – 2011 Prezes – Cartridge World (CEE)S.A. 

 2004– 2007 F&A Dyrektor – Kino Polska TV sp. z o.o. 

 1999– 2004 F&A Dyrektor –IMPAQ Ltd. 

 1997– 1998 F&A Manager –OLYMPUS Optical Polska 

 1996– 1996 Główny Księgowy – Camera Obscura Opus One sp. z o.o. 

 1994–1996 Główny Księgowy – Café Lazienki Krolewskie – Restauracja Belvedere 

 

Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MTI Mobilna Telefonia Internetowa S.A., 
członkiem Rady Nadzorczej Kansas Semiconductor LLC z siedzibą w USA oraz Direct 
eServices S.A. 

 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 
Pan Jacek Gnich nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 

ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub 
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nadzorczych  albo wspólnikiem, ze  wskazaniem, czy dana osoba  nadal pełni  funkcje  

w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

 
Pełni następujące funkcje: 

 

nazwa spółki: Nestmedic S.A. 
funkcja/ wspólnik: Prezes Zarządu - nadal 

 

nazwa spółki: IDS S.A., 
funkcja/ wspólnik: Prezes Zarządu- nadal 

 
nazwa spółki: Scanderia Venture sp. z o.o., 
funkcja/ wspólnik: Prezes Zarządu- nadal 

 
 
 

Pełnił następujące funkcje: 
 

nazwa spółki:  Infoscan S.A. 
funkcja/ wspólnik: Prezes Zarządu - nieaktualne 

 

 
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 Jacek Gnich 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 2000 r.    o 

giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Gnich 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 
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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 Jacek Gnich 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 Jacek Gnich 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 Jacek Gnich nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


