
Życiorys zawodowy Pana Karola Hopa 

 

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

imię i nazwisko: Karol Hop 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: wrzesień 2023  

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2016 ukończył aplikację 

radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie składając egzamin radcowski z 

najwyższym wynikiem w Krakowie. Od 2012 do 2016 roku związany zawodowo z kancelarią 

prawną JTJ Radca Prawny Maciej Jutrzenka Trzebiatowski w Krakowie specjalizującą się w 

obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych venture i seed capital, jak również obsłudze prawnej 

inwestycji kapitałowych w innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze z udziałem funduszy 

venture i seed capital oraz Aniołów Biznesu. Od 2016 roku prowadzący własną kancelarią prawną. 

Od 2016 do 2018 roku prezes zarządu Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku 

Technologicznego. Od 2017 do 2020 roku Prezes Zarządu Findustry Sp. z o.o. zarządzającej 

alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Od 2020 roku Partner Zarządzający w funduszu 

Leonarto. 

 

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

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Partner Zarządzający w Leonarto, którego fundusz Leonarto Funds SCSp jest akcjonariuszem 

Nestmedic S.A. 

 

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: 

 

Findustry Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – członek zarządu oraz wspólnik. Obecnie 

tylko wspólnik; 

Findustry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI Sp.k. z siedzibą w Krakowie – 

wspólnik komandytariusz do chwili obecnej; 



TerraBio Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – członek Rady Nadzorczej do chwili 

obecnej; 

Bioavlee S.A. z siedzibą we Wrocławiu – członek Rady Nadzorczej do chwili obecnej; 

Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu – członek Rady Nadzorczej do chwili obecnej; 

Challengerocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – członek Rady Nadzorczej do chwili 

obecnej; 

ABAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – wspólnik do chwili obecnej; 

L-Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie – członek zarządu i wspólnik. 

Obecnie likwidator oraz wspólnik L-Consulting Sp. z o.o.; 

Leonarto Alfa S.A. z siedzibą we Wrocławiu – członek zarządu do chwili obecnej 

Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu – członek Rady Nadzorczej do chwili obecnej; 

GeneaMed Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – były członek Rady Nadzorczej, obecnie nie 

pełniący już tej funkcji; 

Husarion Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie- były członek Rady Nadzorczej, obecnie nie 

pełniący już tej funkcji; 

Coolomat Sp. a o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej - były członek Rady Nadzorczej, obecnie 

nie pełniący już tej funkcji; 

Cloud Solutions Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - były członek Rady Nadzorczej, 

obecnie nie pełniący już tej funkcji; 

 

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 Karol Hop 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 Karol Hop nie otrzymał sądowego zakaz 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: 

 

L-Consulting Sp. z o.o., w której zasiadałem w zarządzie i jestem większościowym 

wspólnikiem została postawiona w stan likwidacji uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 

3 marca 2020 roku. Model biznesowy spółki się nie sprawdził, wobec czego wspólnicy podjęli 

uchwałę o jej likwidacji.  Zostałem wyznaczony na likwidatora.  

 

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 Karol Hop 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 Karol Hop nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

 

 


