
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach 

Emitenta  

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Imię i nazwisko: Piotr Kaźmierczak 

 

Funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

 

Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: dzień odbycia walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe  

za  2021 rok. 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

W latach 2008-2015 pracowałem we Wrocławskim i Warszawskim dziale 

audytu firmy consultingowej EY. 

 

Mam szerokie doświadczenie w świadczeniu usług dla spółek publicznych  

z różnych branż, w badaniu sprawozdań finansowych grup kapitałowych  

oraz spółek z sektora finansowego (leasing, windykacja należności).  

 

Kierowałem zespołem audytowym przeprowadzając badania i przeglądy 

jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych 

zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej.  

 

Brałem udział w licznych projektach związanych z pierwszą ofertą publiczną. 

Posiadam praktyczną wiedzę z zakresu wymogów raportowania finansowego 

na potrzeby przygotowania prospektu emisyjnego. Na potrzeby IPO 

prowadziłem prace atestacyjne związane z historycznymi informacjami 

finansowymi, informacjami finansowymi pro-forma oraz prognozami wyników  

i wynikami szacunkowymi.  

 

Prowadziłem projekty doradztwa przy wdrażaniu wszelkich rozwiązań 

wymaganych lub dopuszczanych w przepisach rachunkowych.  

 

Brałem udział w projektach dla funduszy inwestycyjnych, w szczególności 

sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych.  

 

Brałem udział w projektach due dilligence a także z obszaru zarządzania 

ryzykiem nadużyć oraz innych pracach doradczych, w tym doradztwo m.in. 

przy konwersjach standardów rachunkowości, optymalizacji procesów 

biznesowych.  

 

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 

ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

Działalność niekonkurencyjna, niezwiązana z branżą emitenta. 

 



4. Spółki 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: 

Od września 2016 roku Prezes Zarządu spółki Hetoma sp. z o.o. 

Od lutego 2013 roku wspólnik spółki Hetoma sp. z o.o. 

 

5. 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: 

Nie wystąpiły takie przypadki. 

 

6. 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: 

Nie wystąpiły takie przypadki. 

 

7. Informacje o prowadzonej działalności konkurencyjnej w stosunku  

do działalności Emitenta oraz informacja czy dana osoba jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej albo członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej: 

 

Nie występują takie przypadki. 

 

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych: 

 

Nie występuję. 

 

 

 


