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Zarząd 

 

 
Pan Leszek Brunon Kasperski – Prezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży 

 

1. Opis kwalifikacji zawodowych oraz przebieg pracy zawodowej/informacje o prowadzonej 

działalności gospodarczej: 

 

Pan Leszek Kasperski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 

1997-1998 objął stanowisko kierownika oddziału w Katowicach PPTFP PIONEER S.A. Od marca 

1998 do maja 2008 roku związany był z BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 

na stanowisku: dyrektor sprzedaży i marketingu, a następnie jako członek zarządu.  

Od czerwca 2004 r. do maja 2008 r. związany był ze spółką BZ WBK AIB Asset Management 

S.A. jako dyrektor sprzedaży i marketingu oraz członek zarządu spółki, odpowiadając  

m.in. za zarządzanie procesem sprzedaży usług asset management. Od lipca 2008 r.  

do marca 2009 r. pełnił funkcję dyrektora sprzedaży i wiceprezesa zarządu IVO Software  

Sp. z o.o., gdzie odpowiedzialny był za markę IVONA oraz za zarządzanie sprzedażą  

i marketingiem, a także był udziałowcem tej spółki. 

 

W sierpniu 2009 roku założył Spółkę Caspar Asset Management S.A. i objął w niej funkcję 

Prezesa Zarządu. Spółka ta na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 

maja 2010 roku otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden bądź większa liczba instrumentów 

finansowych. 

 

Od 2011 roku Pan Leszek Kasperski pełni również funkcję Prezesa Zarządu w Caspar 

Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

F- Trust S.A. 

 

2. działalność wykonywana poza emitentem, jeśli działalność ta ma istotne znaczenie  

dla Emitenta. 

 

Pan Leszek Kasperski pełni funkcję Prezesa Zarządu Caspar Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. od 2011 roku oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej F- Trust 

S.A. od 2011 roku. 

 

3. spółki prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 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. 

 

Pan Leszek Kasperski pełni funkcję Prezesa Zarządu Caspar Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. od 2011 roku oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej F- Trust 

S.A. od 2011 roku. 

 

Pan Leszek Kasperski jest akcjonariuszem Caspar Asset Management S.A. 

 

4. 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 dana osoba otrzymała sądowy zakaz działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
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Pan Leszek Kasperski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,  

a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających  

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

 

5. przypadki 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. 

 

6. informacje o 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 dotyczy. 

 

7. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Leszek Kasperski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Piotr Przemysław Przedwojski – Wiceprezes Zarządu, Przewodniczący Komitetu 

Inwestycyjnego w Caspar Asset Management S.A. 

 

1. Opis kwalifikacji zawodowych oraz przebieg pracy zawodowej/informacje o prowadzonej 

działalności gospodarczej: 

 

Pan Piotr Przemysław Przedwojski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydział 

Informatyki, Specjalizacja: Systemy Wspomagające Zarządzanie. Posiada rozległe 

doświadczenie z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym zarówno w zakresie obrotu 

instrumentami finansowymi, jak i zarządzania aktywami osób fizycznych i prawnych. Pierwsze 

z doświadczeń, niezbędnych do pełnienia zajmowanej obecnie funkcji członka Zarządu 

Spółki zdobył w zakresie zarządzania systemami informatycznymi i informacyjnymi, podczas 

zajmowania stanowiska informatyka w spółce Polskie Książki Telefoniczne (od września 1994 

do czerwca 1995). Dzięki pracy w charakterze maklera, a następnie analityka w spółce DM 

BTM (od czerwca 1995 do stycznia 1997), zdobył doświadczenie z zakresu obrotu 

instrumentami finansowymi oraz z zakresu szeroko rozumianego rynku inwestycyjnego. Wiedzę 

i doświadczenie w wyżej opisanym zakresie ciągle rozwijał i pogłębiał, między innymi poprzez 

zajmowanie stanowiska analityka i informatyka w BZ WBK AIB Asset Management SA  

(od stycznia 1997 do października 1998), a następnie poprzez zajmowanie samodzielnego 

stanowiska zarządzającego portfelem inwestycyjnym w BZ WBK AIB TFI SA (od listopada 1998 

do stycznia 2002), gdzie odpowiedzialny był między innymi za zarządzanie otwartym 

funduszem inwestycyjnym Arka Małych Spółek (obecnie Arka Zrównoważony)  

oraz uczestniczył w powstaniu, wdrożeniu a następnie rozwoju procedur i narzędzi kontroli 

ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Od stycznia 2000 do października 2009 roku 

pełnił funkcję kierownika rynku akcji w spółce BZ WBK AIB Asset Management SA / BZ WBK AIB 

TFI SA, gdzie był odpowiedzialny miedzy innymi za zarządzanie otwartymi funduszami 

inwestycyjnymi Arka Akcji, Arka Zrównoważony oraz częścią akcyjną prawie wszystkich 

portfeli wydzielonych zgrupowanych w produkcie Portfel Akcji Fundamentalny. 

 

2. działalność wykonywana poza emitentem, jeśli działalność ta ma istotne znaczenie  

dla Emitenta. 

 

Pan Piotr Przedwojski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej F- Trust S.A. od 2011 roku. 
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3. spółki prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 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. 

 

Pan Piotr Przedwojski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej F- Trust S.A. od 2011 roku. 

Pan Piotr Przedwojski jest akcjonariuszem Caspar Asset Management S.A. 

 

4. 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 dana osoba otrzymała sądowy zakaz działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pan Piotr Przedwojski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,  

a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających  

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

5. przypadki 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. 

 

6. informacje o 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 dotyczy. 

 

7. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Piotr Przedwojski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Błażej Michał Bogdziewicz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, Członek 

Komitetu Inwestycyjnego 

 

1. Opis kwalifikacji zawodowych oraz przebieg pracy zawodowej/informacje o prowadzonej 

działalności gospodarczej: 

 

Pan Błażej Michał Bogdziewicz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie 

ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing o specjalności Finanse i Rachunkowość 

Przedsiębiorstw. Tytuł magistra otrzymał w roku 2000 broniąc pracę magisterską pod tytułem 

„Konsolidacja sprawozdań finansowych według uregulowań międzynarodowych”. W latach 

1997-1999 współpracował z firmą Wielkopolska Grupa Audytingowa W. Frąckowiak  

i Partnerzy (obecnie Grant Thornton Frąckowiak) jako analityk finansowy i asystent biegłego 

rewidenta. Związany z rynkiem kapitałowym od roku 2000 Pan Bogdziewicz zdobył szerokie 

doświadczenie w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe oraz zarządzania aktywami, 

w tym zarówno funduszami inwestycyjnymi, jak i portfelami klientów indywidualnych.  

Od 1 kwietnia 2000 roku do 31 grudnia 2001 roku był zatrudniony na stanowisku analityka 

finansowego w spółce WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Od 1 stycznia 2002 

roku pracował na stanowisku analityka finansowego w BZ WBK AIB Asset Management SA, 

gdzie po uzyskaniu w roku 2003 licencji doradcy inwestycyjnego nr 203 objął 1 października 

2003 roku stanowisko doradcy inwestycyjnego, a 1 kwietnia 2007 roku kierownika rynku akcji. 

Jako kierownik rynku akcji był odpowiedzialny za inwestycje w Europie Środkowej  
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i Południowowschodniej. Od 1 czerwca 2006 był równolegle zatrudniony w BZ WBK AIB 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na stanowisku doradcy inwestycyjnego. W spółkach BZ 

WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i BZ WBK AIB Asset Management SA pracował 

do końca marca 2010 roku. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku objął stanowisko dyrektora 

inwestycyjnego w spółce Caspar Asset Management SA. Pan Bogdziewicz jest posiadaczem 

tytułu Chartered Financial Analyst (Dyplomowany Analityk Finansowy) nadanego przez CFA 

Institute. 

 

2. działalność wykonywana poza emitentem, jeśli działalność ta ma istotne znaczenie  

dla Emitenta. 

 

Pan Błażej Bogdziewicz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Caspar Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. od 2013 roku oraz członka Rady Nadzorczej F- Trust S.A. od 2011 roku. 

 

3. spółki prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 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. 

 

Pan Błażej Bogdziewicz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Caspar Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. od 2013 roku oraz członka Rady Nadzorczej F- Trust S.A. od 2011 roku. 

Pan Błażej Bogdziewicz jest akcjonariuszem Caspar Asset Management S.A. 

 

4. 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 dana osoba otrzymała sądowy zakaz działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pan Błażej Bogdziewicz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

5. przypadki 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. 

 

6. informacje o 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 dotyczy. 

 

7. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Błażej Bogdziewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
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Rada Nadzorcza 

 
Pan Jacek Kseń – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

1. Opis kwalifikacji zawodowych oraz przebieg pracy zawodowej/informacje o prowadzonej 

działalności gospodarczej: 

 

Jacek Kseń skończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej  

w Poznaniu. Następnie obronił doktorat z tematyki międzynarodowych rynków finansowych 

na dawnej SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Pracę rozpoczął w Banku Handlowym  

w Warszawie jako trader w Pionie Skarbu. W 1978 roku wyjechał do Francji, gdzie przebywał 

18 lat. Pracował tam w 3 różnych bankach, cały czas na rynkach finansowych.  

Był m.in. wicedyrektorem Pionu Skarbu w Lyonnaise de Banque w Paryżu (ósmy największy 

bank we Francji), a także szefem dealing roomu w Credit Agricole (w owym czasie największy 

bank w Europie). 

 

Wrócił do Polski w 1996 roku, by objąć stanowisko prezesa WBK, jednego z banków 

regionalnych, z siedzibą w Poznaniu. Bank ten bardzo szybko stał się ulubieńcem analityków  

i inwestorów giełdowych, osiągając znakomite wyniki i świetne wskaźniki finansowe. 

 

W roku 2001 Jacek Kseń przewodził fuzji WBK z innym bankiem regionalnym, Bankiem 

Zachodnim we Wrocławiu. Mimo tego, że w momencie fuzji Bank Zachodni znajdował się  

w trudnej sytuacji udało się ją przeprowadzić wyjątkowo sprawnie. W roku 2002 BZWBK został 

najlepszą inwestycją w spółkę giełdową z WIG 20.  

 

Po 11 latach prezesowania Jacek Kseń odszedł 1 maja 2007 roku pozostawiając bank  

w znakomitej kondycji. W momencie, gdy obejmował swoje stanowisko, w czerwcu 1996 

roku, kurs akcji WBK wynosił 6 zł 50 gr., a gdy odchodził 315 zł.  

 

W roku 2003 otrzymał tytuł Lidera Pracy Organicznej przyznanej przez Towarzystwo im. Hipolita 

Cegielskiego. W roku 2010 został uznany Wielkopolaninem Dekady 2000-2010 przez kapitułę 

najbardziej poczytnej Gazety w regionie - Głos Wielkopolski. 

 

Po roku 2007 Jacek Kseń zasiadał w bardzo wielu Radach Nadzorczych. Obecnie jest 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A., wiceprzewodniczącym 

Rady Nadzorczej Orbisu, a także członkiem Rady Nadzorczej Capital Park S.A., Domu 

Maklerskiego NWAI oraz Metalpolu. 

 

Jacek Kseń jest także członkiem Rady Głównej BCC. 

 

Od 2007 roku prowadzi także własną firmę doradczą Jacek Kseń Consulting. Jego klientami 

są najczęściej duże fundusze typu Private Equity oraz polskie małe i średnie przedsiębiorstwa  

i instytucje finansowe. Jest doradcą operacyjnym w Polsce jednego z największych funduszy 

typu Private Equity Advent International. 

 

2. działalność wykonywana poza emitentem, jeśli działalność ta ma istotne znaczenie  

dla Emitenta. 

 

Nie dotyczy. 

 

3. spółki prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 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. 
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Pan Jacek Kseń pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Orbisu S.A., 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI oraz członka Rady 

Nadzorczej Capital Park S.A oraz Metalpol S.A. Od 2007 roku Pan Jacek Kseń prowadzi  

także własną firmę doradczą Jacek Kseń Consulting. 

 

Pan Jacek Kseń pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sygnity I WSIP, 

a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polimexu. 

 

4. 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 dana osoba otrzymała sądowy 

zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

 

Pan Jacek Kseń nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,  

a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających  

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

5. przypadki 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. 

 

6. informacje o 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 dotyczy. 

 

7. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Jacek Kseń nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Maciej Tomasz Czapiewski – Członek Rady Nadzorczej 

 

1. Opis kwalifikacji zawodowych oraz przebieg pracy zawodowej/informacje o prowadzonej 

działalności gospodarczej: 

 

Pan Maciej Tomasz Czapiewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe 

Przedsiębiorstwa) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu (kierunek Prawo). Biegły rewident nr 10326/7604. W latach 1997-2005 związany  

z firmą audytorską HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. (Obecnie Grant Thornton Frąckowiak 

Sp. z o.o.) Od 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu M2 Audyt Sp. z o.o., podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3149, wspólnik HLB M2 Audyt  

Sp. z o.o. spółka komandytowa, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych nr 3697. Wcześniej uczestniczył w tworzeniu aplikacji wspomagających proces 

produkcyjny podczas praktyki zawodowej w Rover Body & Pressings, Swindon, Wielka 

Brytania. Specjalista w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek giełdowych, grup 

kapitałowych oraz analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw. Biegle zna język angielski, 

komunikatywnie język niemiecki. Zajmował się badaniem sprawozdań finansowych m.in.: 

Porta KMI Poland Sp. z o.o., Radpol S.A., Atlanta Poland S.A., Polomarket Sp. z o.o., TIM S.A., 

Elektrotim S.A., LPP S.A., Spółdzielnia Mleczarska Spomlek, PERN Przyjaźń SA, ROTO Frank  

Sp. z o.o. oraz badaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych: 

Porta KMI Poland Sp. z o.o., LPP S.A., TM S.A, Elektrotim S.A., Opracował części finansowych 
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prospektów emisyjnych: Radpol S.A., Koelner S.A., Z.Ch. Police S.A., Telmax S.A., Koelner S.A., 

Neonet S.A., przeprowadzał prace z zakresu due diligence, badał plany połączenia  

(np. zakładów energetycznych grupy P–5 ENEA), plany podziału i plany przekształcenia. 

Prowadził szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 

oraz konsolidacji. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Akademii Spółek 

Szkoły Głównej Handlowej. Zasiadał w Radach Nadzorczych (między innymi) PKO BP S.A., 

Comarch S.A., Wema S.A. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w Caspar Asset 

Management S.A., Caspar TFI S.A., Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 

 

2. działalność wykonywana poza emitentem, jeśli działalność ta ma istotne znaczenie  

dla Emitenta. 

 

Uczestniczy w badaniach sprawozdań finansowych spółek giełdowych i należących  

do sektora usług finansowych. 

 

3. spółki prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 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. 

 

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – członek Rady Nadzorczej 

Caspar Asset Management S.A. – członek Rady Nadzorczej 

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. – członek Rady Nadzorczej 

HLB M2 Audyt Sp. z o.o. – wspólnik, Prezes Zarządu 

HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa – wspólnik, prezes 

zarządu komplementariusza 

Collife Sp. z o.o. – wspólnik, przez pewien czas członek Rady Nadzorczej 

Comarch S.A. – członek Rady Nadzorczej do 29 czerwca 2011 roku. 

 

4. 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 dana osoba otrzymała sądowy zakaz działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pan Maciej Czapiewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

5. przypadki 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. 

 

6. informacje o 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 dotyczy. 

 

7. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Maciej Czapiewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
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Pan Rafał Edmund Litwic – Członek Rady Nadzorczej 

 

1. Opis kwalifikacji zawodowych oraz przebieg pracy zawodowej/informacje o prowadzonej 

działalności gospodarczej: 

 

Pan Rafał Edmund Litwic jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego (kierunek Prawo). Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Gdańsku. Od 2006 r. partner w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p.  

z siedzibą w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie spółek, w tym projektowaniu transakcji M&A 

oraz w prawie własności intelektualnej. Zasiada w organach spółek kapitałowych, w tym 

spółek publicznych. Członek Rady Nadzorczej między innymi Grand Fidelia S.A., Swissmed 

Centrum Zdrowia S.A., Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Od sierpnia 2009 r. zasiada  

w Radzie Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. Posiada biegłą znajomość języka 

angielskiego. 

 

2. działalność wykonywana poza emitentem, jeśli działalność ta ma istotne znaczenie  

dla Emitenta. 

 

Nie dotyczy. 

 

3. spółki prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 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. 

 

Pan Rafał Litwic pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Caspar Towarzystwa 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 2011 roku. Członek Rady Nadzorczej Grand Fidelia S.A., 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. 

 

4. 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 dana osoba otrzymała sądowy zakaz działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pan Rafał Litwic nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,  

a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających  

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

5. przypadki 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. 

 

6. informacje o 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 dotyczy. 

 

7. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Rafał Litwic nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
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Pan Maciej Jerzy Mizuro – Członek Rady Nadzorczej 

 

1. Opis kwalifikacji zawodowych oraz przebieg pracy zawodowej/informacje o prowadzonej 

działalności gospodarczej: 

 

Pan Maciej Jerzy Mizuro jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej kierunku Informatyka  

i Zarządzanie (1995 r., mgr inż.) oraz studiów podyplomowych: Systemy Zarządzania i Finanse 

na Politechnice Wrocławskiej. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska związane  

z zarządzaniem finansami w spółkach prawa handlowego. Wcześniej (1995-2006) pracował 

w spółce Vogel Burda Communications Sp. z o.o. (dawniej Vogel Publishing Sp. z o.o.)  

na stanowisku kontrolera finansowego, następnie dyrektora finansowego i prokurenta. 

 

Równolegle (2002-2006) pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Vogel Business Media Sp. z o.o. 

oraz (2003-2006) dyrektora finansowego i wiceprezesa zarządu w spółce Lupus Sp. z o.o. 

(obie z siedzibą w Warszawie), oraz (2001) dyrektora finansowego/członka zarządu w spółce 

Poland.com (Wrocław). W latach 2006-2007 pełnił funkcję likwidatora spółki Multi-Press  

Sp. z o.o. W latach 2007-2008 pracował na stanowisku dyrektora finansowego w spółce MW 

Trade S.A. (Wrocław), a w latach 2008 do 01/2009 na stanowisku kierownika ds. finansowych 

w spółce Schaeffler Polska Sp z o.o. (Warszawa). Od lutego 2009 do maja 2012 pracował  

na stanowisku dyrektora finansowego w spółce Motor-Presse Polska z siedzibą we Wrocławiu. 

Od maja 2012 do chwili obecnej pracuje jako dyrektor finansowy i członek zarządu w M.W. 

Tade SA z siedzibą we Wrocławiu. Od 1998 r. do 2010 r. prowadził również własną działalność 

gospodarczą – firmę doradczą. Od sierpnia 2009 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej  

w Caspar Asset Management S.A. 

 

2. działalność wykonywana poza emitentem, jeśli działalność ta ma istotne znaczenie  

dla Emitenta. 

 

Nie dotyczy. 

 

3. spółki prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 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. 

 

Pan Maciej Mizuro pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Caspar Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. od 2011 roku. 

Od maja 2012 do chwili obecnej jest również członkiem zarządu M.W. Trade SA. 

 

4. 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 dana osoba otrzymała sądowy zakaz działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

Pan Maciej Mizuro nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,  

a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających  

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

5. przypadki 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. 

 

6. informacje o 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. 
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Nie dotyczy. 

 

7. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Maciej Mizuro nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Rafał Płókarz – Członek Rady Nadzorczej 

 

1. Opis kwalifikacji zawodowych oraz przebieg pracy zawodowej/informacje o prowadzonej 

działalności gospodarczej: 

 

Pan dr Rafał Płókarz jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1994), gdzie w 1999 r. obronił pracę doktorską  

z dziedziny nauk ekonomicznych pt. „Inżynieria finansowa – perspektywy rozwoju i możliwości 

zastosowania w Polsce”. 

 

Stypendysta i uczestnik studiów dyplomowych i podyplomowych na uczelniach 

zagranicznych. W latach 1992-1993 – na Uniwersytecie w Angers we Francji (Dyplom  

z Ekonomii). W latach 1994-1995 – studia podyplomowe w College of Europe, gdzie uzyskał 

tytuł Master of Arts in European Studies. Pracę dyplomową nt. ”Credit Absorption Issues of the 

World Bank’s Activity in Poland” wypromował pod kierunkiem prof. L.Balcerowicza (1995).  

W latach 1995-1996 stypendysta rządu Francji – uczestnik studiów podyplomowych z finansów 

europejskich na Uniwersytecie w Nancy (Dyplom DESE). Zrealizował projekt badawczy 

(fellowship Komisji Europejskiej) nt. europejskiej integracji walutowej na Uniwersytecie  

w Grenoble we Francji (1996). Uczestnik licznych szkoleń i staży w bankach i uczelniach 

zagranicznych: UniCredito Suisse (Lugano, 2006), Pictet Bank (Genewa, 1999), University  

de Paul (Chicago, 1997), Dexia Bank (Luksemburg, 1996), Société Générale (1994). 

 

Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Pomocy Zagranicznej Urzędu Rady 

Ministrów w 1995 r. (program finansowania MSP Phare-Struder). W latach 1996-1998 w Polskim 

Banku Rozwoju ekspert w Biurze Badań Strategicznych, a następnie asystent zarządu banku. 

W latach 1998-2003 związany z BRE Bankiem S.A. na stanowisku głównego specjalisty, 

następnie wicedyrektora, a w 2003 - Dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Prywatnych. 

 

W latach 2003-2007 związany z Bankiem BPH S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Biura Bankowości 

Prywatnej i Inwestycyjnej. W latach 2007-2009 związany z Banque Privée Edmond  

de Rothschild Europe (Luxembourg), gdzie zajmował stanowisko Senior Vice-President  

w luksemburskiej centrali oraz Chief Regional Operating Officer - Eastern Europe, a następnie 

pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Przedstawicielstwa Banku w Polsce, które współtworzył 

(2008-2009). 

 

Jednocześnie z karierą bankową prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, wykładając 

przedmioty z dziedziny bankowości i finansów m.in.: na Akademii Leona Koźmińskiego  

w Warszawie (od 2000), w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (od 2009) i w Wyższej Szkole 

Bankowej w Gdańsku (od 2009). Wypromował blisko 200 magistrów i licencjatów. 

 

Współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (od 2006). Uczestnik wielu 

konferencji naukowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny finansów, 

bankowości i podatków. 

 

Od sierpnia 2009 r. pełni rolę Członka Rady Nadzorczej w Caspar Asset Management S.A. 

Z ramienia Rady Nadzorczej jest również Członkiem Komitetu Audytu. 
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2. działalność wykonywana poza emitentem, jeśli działalność ta ma istotne znaczenie  

dla Emitenta. 

 

Nie dotyczy. 

 

3. spółki prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 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. 

 

Pan Rafał Płókarz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Caspar Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. od 2011 roku oraz funkcję członka Rady Nadzorczej F-Trust S.A. od 2013 

roku. 

 

4. 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 dana osoba otrzymała sądowy zakaz działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pan Rafał Płókarz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,  

a także nie otrzymał sądowego zakazu działania, jako członek organów zarządzających  

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

 

5. przypadki 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. 

 

6. informacje o 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 dotyczy. 

 

7. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Rafał Płókarz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Michał Nowrotek – Członek Rady Nadzorczej 

 

1. Opis kwalifikacji zawodowych oraz przebieg pracy zawodowej/informacje o prowadzonej 

działalności gospodarczej: 

 

Pan Michał Nowrotek jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej 

(kierunek Mechanika i Budowa Maszyn). W 2004 roku ukończył studia podyplomowe  

na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Od 1996 prowadzi 

działalność zawodową pełniąc funkcje w organach nadzorczych i kontrolnych spółek 

kapitałowych różnych branż. 

 

2. działalność wykonywana poza emitentem, jeśli działalność ta ma istotne znaczenie  

dla Emitenta. 

 

Nie dotyczy. 
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3. spółki prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 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. 

 

Pan Michał Nowrotek pełni funkcję Prezesa Zarządu MAAG Polska Sp. z o.o., Prezesa Zarządu 

MED Holding S.A., Członka Rady Nadzorczej MZEC Opał Sp. z o.o., Prokurenta Górnośląskiego 

Towarzystwa Medycznego Sp. z o.o. 

 

4. 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 dana osoba otrzymała sądowy zakaz działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pan Michał Nowrotek nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających  

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

5. przypadki 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. 

 

6. informacje o 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 dotyczy. 

 

7. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

Pan Michał Nowrotek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


