
Życiorys zawodowy Pana Raphaela Maxence'a Edberga 
 
 
 
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione u emitenta oraz termin upływu kadencji, na 

jaką dana osoba została powołana: 

 

imię i nazwisko: Raphael Maxence Edberg 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej, inne funkcje pełnione u Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: 27 czerwca 2022 r. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

W 2011 roku ukończył studia na Uniwersytecie Paris-Dauphine, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie 

finansów przedsiębiorstw oraz tytuł magistra matematyki i informatyki. Z firmą Goldman Sachs jest związany 

od 2014 roku, obecnie pełni funkcję dyrektora wykonawczego w pionie bankowości handlowej i zajmuje się 

w gwarantowaniem emisji oraz zarządzaniem aktywami w ramach transakcji w sektorze nieruchomości. 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza pracą u emitenta, w przypadku gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Stanowisko i pełna nazwa firmy: Dyrektor wykonawczy, Goldman Sachs  

 

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: 

 

Brak. 

 

e) Informacje na temat tego, 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 publicznej lub Ustawie o giełdach towarowych z dnia 26 

października 2000 r., albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz 

wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz pełnienia funkcji członka 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Raphael Maxence Edberg 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 publicznej lub Ustawie o giełdach towarowych z dnia 26 października 

2000 r. oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 

 



W okresie ostatnich pięciu lat Pan Raphael Maxence Edberg nie otrzymał sądowego zakazu pełnienia 

funkcji członka organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego z powodu 

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 Raphael Maxence Edberg pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

g) Informacje na temat tego, 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. W celu 

uniknięcia wątpliwości, pełnienie funkcji członka zarządu akcjonariusza Emitenta lub podmiotu z nim 

powiązanego, jak również zatrudnienie przez akcjonariusza Emitenta lub podmiot z nim powiązany nie jest 

uznawane za działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta i nie podlega zgłoszeniu na podstawie 

niniejszego punktu: 

 

Pan Raphael Maxence Edberg 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 na temat tego, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.: 

 

Pan Raphael Maxence Edberg nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

 

 

 

 

 


