
 

Ewelina Kachniarz  
 
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  
Pani Ewelina Kachniarz, powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w dniu 22.11.2021 r., termin 
upływu kadencji: 29.08.2023 r. 
 
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Wykształcenie:  
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji  

  
Doświadczenie zawodowe: 
 
Pani Ewelina Kachniarz posiada ponad 10-letnie doświadczenie na rynku inwestycyjnym i nieruchomości 
komercyjnych, w szczególności w zakresie tworzenia strategii, marketingu i kampanii sprzedażowych, 
zarządzania projektami oraz obsługi kluczowych klientów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, 
pracując w międzynarodowych firmach oraz biorąc udział w projektach na rynku nieruchomości 
inwestycyjnych. Pracowała m.in. dla takich firm jak:  

• Colliers International - wiodącej firmy doradczej na rynku nieruchomości komercyjnych, w 
której ściśle współpracowała z Partnerem Zarządzającym wspierając zarządzanie 
departamentami nieruchomości hotelowych, biurowych, magazynowych i komercyjnych, jak 
również rozwój nowych linii biznesowych m.in. certyfikacja zielonych budynków;  

• Adgar Polska - izraelskiego funduszu inwestycyjnego działającego na rynku nieruchomości 
biurowych, biorąc udział w projektach rewitalizacji budynków biurowych i przekształceń ich w 
multifunkcyjne obiekty oferujące elastyczne powierzchnie biurowe, ekosystem stwarzający 
idealne warunki do pracy oraz korzystania z usług przez najemców (centrum Adgar Park West & 
AdgarFit); 

• domu maklerskiego Noble Securities, biorąc udział w projektach pozyskiwania finansowania dla 
spółek giełdowych z rynku nieruchomości, IT i komunikacji oraz realizując strategię 
marketingową domu maklerskiego.  

Aktualnie w spółce Tier Investment S.A. pani Ewelina Kachniarz wykonuje obowiązki Partnera 
Współzarządzającego. Do głównych zadań na tym stanowisku należy pełnienie funkcji Prezesa 
Zarządu spółek portfelowych, zarządzanie spółkami portfelowymi oraz realizowanymi przez te spółki 
projektami z rynku nieruchomości mieszkaniowych i prywatnych akademików. Pani Ewelina 
Kachniarz zajmuje się również doradztwem w zakresie komunikacji i tworzeniem strategii 
marketingowych dla prywatnych akademików, obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz 
nieruchomości komercyjnych. 

 
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność  
ta ma istotne znaczenie dla emitenta:  
 
Akcjonariusz Tier Investment S.A. – komplementariusz funduszu finansującego emitenta 

http://m.in/


 

 
4) 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:  
 
- Tier Investment S.A. – Akcjonariusz - obecnie 

- Sw. Marcin 58 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu - obecnie 

- 6SL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu - obecnie 

- Kantaka 8 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – obecnie 

- CH20 Sp. z o.o.  – Prezes Zarządu - obecnie 

- Centrum Inicjatyw Młodzieżowych – były Członek Komisji Rewizyjnej  

 
5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana  
za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie,  
czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:  
 
Nie dotyczy. 
 
6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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:  
 
Nie dotyczy. 

7) 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:  
 
Nie dotyczy. 
  
8) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
 
Nie dotyczy. 


