
Życiorys	zawodowy	Pana	Sebastiana	Larysza	
	
a) Imię,	nazwisko,	zajmowane	stanowisko	lub	funkcje	pełnione	w	ramach	emitenta	oraz	
termin	upływu	kadencji,	na	jaką	dana	osoba	została	powołana:	
	

imię	i	nazwisko:	Sebastian	Larysz	
zajmowane	stanowisko:	Członek	Rady	Nadzorczej	
inne	funkcje	pełnione	w	ramach	Emitenta:	brak	
termin	upływu	kadencji:	31	grudnia	2028	r.	

	
b) Opis	kwalifikacji	i	doświadczenia	zawodowego:	
	
Pan	 Sebastian	 Larysz	 posiada	 wykształcenie	 wyższe,	 jest	 absolwentem	 Wydziału	 Prawa		
i	 Administracji	 Uniwersytetu	 Śląskiego	 w	 Katowicach	 (kierunek	 prawo),	 ponadto	 ukończył	
aplikację	sędziowską	w	Sądzie	Okręgowym	w	Gliwicach.	
	
Pan	Sebastian	Larysz	posiada	bogate	doświadczenie	zawodowe:	
-		 Adwokat	 –	 Partner	 Zarządzający	 (CEO)	 w	 Larysz	 Zajączkowski	 o	 Partnerzy	 Adwokaci		
i	Radcowie	spółka	partnerska	–	od	2013	roku	do	chwili	obecnej,	

-	 Adwokat	–	Kancelaria	Adwokacka	Sebastian	Larysz	–	od	2012	roku	do	chwili	obecnej,	
-	 Adwokat	 –	 Wspólnik	 w	 Kancelarii	 Radców	 Prawnych	 Pro	 Iustitia	 spółka	 cywilna		
–	od	2010	roku	do	2013	roku),	

-	 Radca	 prawny	 –	 Wspólnik	 w	 Kancelarii	 Radców	 Prawnych	 Iustitia	 spółka	 cywilna		
–	od	2010	roku	do	2013	roku),	

-	 Radca	prawny	–	Prokurent	w	CDO24	Sp.	z	o.o.	–	od	2009	roku	do	2012	roku,	
-		 Wiceprezes	 Zarządu	 –	 Dyrektor	 Departamentu	 Prawnego	 w	 Wolfs	 Corporation	 Sp.	 z	 o.o.		
–	od	2007	roku	do	2009	roku).	

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

działalność	ta	ma	istotne	znaczenie	dla	emitenta:	
	

Adwokat	–	Partner	w	Larysz	Zajączkowski	i	Partnerzy	Adwokaci	i	Radcowie	Prawni	spółka	
partnerska	w	Zabrzu,	ul.	Gen.	Kazimierza	Pułaskiego	17,	41-800	Zabrze.	

	
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:	
	



Larysz	 Zajączkowski	 i	 Partnerzy	 Adwokaci	 i	 Radcowie	 Prawni	 spółka	 partnerska	 w	 Zabrzu,								
ul.	Gen.	Kazimierza	Pułaskiego	17,	41-800	Zabrze	–	wspólnik	–	do	chwili	obecnej,	
Red	Line	Trans	Sp.	z	o.o.	–	wspólnik	–	do	chwili	obecnej,	
Hornigold	Reit	S.A.	–	Członek	Rady	Nadzorczej	–	do	chwili	obecnej.	
	
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	Sebastian	Larysz	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	Sebastian	Larysz	nie	otrzymał	sądowego	zakazu	działania	
jako	członek	organów	zarządzających	lub	nadzorczych	w	spółkach	prawa	handlowego.	
	

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:	

	
Pan	 Sebastian	 Larysz	 nie	 pełnił	 w	 okresie	 ostatnich	 5	 lat	 funkcji	 osoby	 nadzorującej	 lub	
zarządzającej	w	podmiotach,	które	w	okresie	jego	kadencji	znalazły	się	w	stanie	upadłości	lub	
likwidacji.	Pan	Sebastian	Larysz	pełni	funkcję	członka	rady	nadzorczej	spółki	Geo-Term	Polska	
S.A.	w	restrukturyzacji.	Poza	wskazaną	spółką	Pan	Sebastian	Larysz	nie	pełnił	funkcji	w	innych	
podmiotach,	w	których	toczyła	się	restrukturyzacja,	lub	w	których	został	ustanowiony	zarząd	
komisaryczny.	
	

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	 Sebastian	 Larysz	 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	 Sebastian	 Larysz	 nie	 figuruje	 w	 rejestrze	 dłużników	 niewypłacalnych,	 prowadzonym		
na	podstawie	ustawy	z	dnia	20	sierpnia	1997	r.	o	Krajowym	Rejestrze	Sądowym.	
	


