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Zarząd 

 

Pan Leszek Brunon Kasperski 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta  
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 

Imię i nazwisko: Leszek Brunon Kasperski 

 

Funkcja: Prezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży 

 

Termin upływu 5-letniej kadencji Zarządu: dzień odbycia walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za  2018 rok. 
 

2. Opis kwalifikacji i do wiadczenia zawodowego: 
 

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

1997-1998 objął stanowisko kierownika oddziału w Katowicach PPTFP PIONEER S.ś. Od marca 
1998 do maja 2008 roku związany był z BZ WBK śIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.ś., 
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 śIB śsset Management 
S.ś. 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 IVONś oraz za zarządzanie sprzedażą i marketingiem, a także 
był udziałowcem tej spółki. 
 

W sierpniu 2009 roku założył Spółkę Caspar śsset Management S.ś. 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 działalno ci maklerskiej  

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

Od 2011 roku Pan Leszek Kasperski pełni r funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
F- Trust S.A. 

 

3. Działalno ć wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalno ć  
ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Pan Leszek Kasperski pełni funkcję funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej F- Trust S.A. 

od 2011 roku. 

 

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: 
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Pan Leszek Kasperski pełni funkcję Prezesa Zarządu Caspar Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.ś. 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. 

 

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 okre lone 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: 
 

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. 
 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadło ci, 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 dotyczy. 

 

7. Informacje o prowadzonej działalno ci konkurencyjnej w stosunku do działalno ci 
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. 

 

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

Pan Leszek Kasperski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 

Pan Piotr Przemysław Przedwojski 
 

 

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 Przemysław Przedwojski 
 

Funkcja: Wiceprezes Zarządu, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego w Caspar śsset 
Management S.A. 

 

Termin upływu 5-letniej kadencji Zarządu: dzień odbycia walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za  2018 rok. 
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2. Opis kwalifikacji i do wiadczenia zawodowego: 
 

Pan Piotr Przemysław Przedwojski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydział 
Informatyki, Specjalizacja: Systemy Wspomagające Zarządzanie. Posiada rozległe 
do wiadczenie z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym zarówno w zakresie obrotu 
instrumentami finansowymi, jak i zarządzania aktywami osób fizycznych i prawnych.  
Pierwsze z do wiadczeń, 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 wrze nia 1994 do czerwca 1995). Dzięki pracy w charakterze maklera, a następnie 
analityka w spółce DM BTM (od czerwca 1995 do stycznia 1997), zdobył do wiadczenie  
z zakresu obrotu instrumentami finansowymi oraz z zakresu szeroko rozumianego rynku 

inwestycyjnego. Wiedzę i do wiadczenie w wyżej opisanym zakresie ciągle rozwijał  
i pogłębiał, między innymi poprzez zajmowanie stanowiska analityka i informatyka w BZ WBK 
śIB śsset Management Sś (od stycznia 1997 do października 1998), a następnie poprzez 
zajmowanie samodzielnego stanowiska zarządzającego portfelem inwestycyjnym w BZ WBK 
śIB TFI Sś (od listopada 1998 do stycznia 2002), gdzie odpowiedzialny był między innymi  
za zarządzanie otwartym funduszem inwestycyjnym śrka Małych Spółek (obecnie śrka 
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 śIB śsset 
Management SA / BZ WBK śIB TFI Sś, gdzie był odpowiedzialny miedzy innymi za zarządzanie 
otwartymi funduszami inwestycyjnymi śrka śkcji, śrka Zrównoważony oraz czę cią akcyjną 
prawie wszystkich portfeli wydzielonych zgrupowanych w produkcie Portfel Akcji 

Fundamentalny. 

 

3. Działalno ć wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalno ć  
ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

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

 

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: 
 

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. 

 

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 okre lone 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: 
 

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. 
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6. Szczegóły wszystkich przypadków upadło ci, 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 dotyczy. 

 

7. Informacje o działalno ci konkurencyjnej w stosunku do działalno ci 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. 

 

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

Pan Piotr Przedwojski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 

Pan Błażej Michał Bogdziewicz 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta  
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 

Imię i nazwisko: Błażej Michał Bogdziewicz 

 

Funkcja: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, Członek Komitetu Inwestycyjnego  
w Caspar Asset Management S.A. 

 

Termin upływu 5-letniej kadencji Zarządu: dzień odbycia walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za  2018 rok. 

 

2. Opis kwalifikacji i do wiadczenia zawodowego: 
 

Pan Błażej Michał Bogdziewicz jest absolwentem śkademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie 
ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing o specjalno ci Finanse i Rachunkowo ć 
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 śudytingowa 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 
do wiadczenie 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 śIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sś. Od 1 stycznia 2002 

roku pracował na stanowisku analityka finansowego w BZ WBK śIB śsset Management Sś, 
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.  
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Jako kierownik rynku akcji był odpowiedzialny za inwestycje w Europie rodkowej  
 

i Południowowschodniej. Od 1 czerwca 2006 był równolegle zatrudniony w BZ WBK śIB 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na stanowisku doradcy inwestycyjnego.  

 

W spółkach BZ WBK śIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i BZ WBK śIB śsset 
Management Sś pracował do końca marca 2010 roku. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku objął 
stanowisko dyrektora inwestycyjnego w spółce Caspar śsset Management Sś.  
Pan Błażej Bogdziewicz jest posiadaczem tytułu Chartered Financial śnalyst (Dyplomowany 
Analityk Finansowy) nadanego przez CFA Institute. 

 

3. Działalno ć wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalno ć  
ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Pan Błażej Bogdziewicz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej F- Trust S.A. od 2011 roku. 

 

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: 
 

Pan Błażej Bogdziewicz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej F- Trust S.A. od 2011 roku.  

Pan Błażej Bogdziewicz jest akcjonariuszem Caspar śsset Management S.ś. 
 

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 okre lone 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: 
 

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. 
 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadło ci, 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 dotyczy. 

 

7. Informacje o działalno ci konkurencyjnej w stosunku do działalno ci 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. 

 

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

Pan Błażej Bogdziewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
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Pani Hanna Kijanowska 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta  
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 

Imię i nazwisko: Hanna Kijanowska 

 

Funkcja: Członek Zarzadu, Radca Prawny, Dyrektor Operacyjny 

 

Termin upływu 5-letniej kadencji Zarządu: dzień odbycia walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za  2018 rok. 
 

2. Opis kwalifikacji i do wiadczenia zawodowego: 
 

Pani Hanna Kijanowska jest absolwentką Uniwersytetu im. ś. Mickiewicza w Poznaniu kierunku 
Prawo oraz kierunku Zarządzanie i Marketing. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 2010 roku,  
kiedy to rozpoczęła współpracę ze Spółką Caspar śsset Management S.ś. na stanowisku 
prawnika, a następnie również Inspektora Nadzoru. Powołana na prokurenta  
samoistnego spółki w dniu 2 lutego 2016 roku. Obecnie zatrudniona w Caspar śsset 
Management S.A. na stanowisku Radcy Prawnego oraz Dyrektora Operacyjnego.  

Od 2014 roku współpracuje również w zakresie doradztwa prawnego z Caspar Towarzystwem 

Funduszy Inwestycyjnych S.ś., od dnia 10.11.2016 roku pełni również funkcję prokurenta 
samoistnego w Caspar Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 

3. Działalno ć wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalno ć  
ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Nie dotyczy. 

 

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: 
 

Nie dotyczy. 

 

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 okre lone 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: 
 

Pani Hanna Kijanowska nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
oszustwa, a także nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
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6. Szczegóły wszystkich przypadków upadło ci, 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 dotyczy. 

 

7. Informacje o działalno ci konkurencyjnej w stosunku do działalno ci 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. 

 

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

Pani Hanna Kijanowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

Rada Nadzorcza 

 

Pan Rafał Litwic 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta  
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 

Imię i nazwisko: Rafał Edmund Litwic 

 

Funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

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

zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe  
za 2021 rok. 

 

2. Opis kwalifikacji i do wiadczenia zawodowego: 
 

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 własno ci intelektualnej. 
Zasiada w organach spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych. Członek Rady 
Nadzorczej między innymi Grand Fidelia S.ś., Swissmed Centrum Zdrowia S.ś., 
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Od sierpnia 2009 r. zasiada w Radzie 

Nadzorczej Caspar śsset Management S.ś. Posiada biegłą znajomo ć języka 
angielskiego. 

 

3. Działalno ć wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalno ć ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Nie dotyczy. 



 

 

Caspar Asset Management S.A.                                                     Zarząd i Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. 

 

 

 

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: 

 

Pan Rafał Litwic pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Caspar 
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.ś. od 2011 roku. Członek Rady Nadzorczej 
Grand Fidelia S.A., Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Prywatny Serwis 

Medyczny S.A. 

 

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 okre lone 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: 
 

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. 

 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadło ci, 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 dotyczy. 

 

7. Informacje o prowadzonej działalno ci konkurencyjnej w stosunku  
do działalno ci 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. 

 

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

Pan Rafał Litwic nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
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Pan Maciej Tomasz Czapiewski 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta  
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 

Imię i nazwisko: Maciej Tomasz Czapiewski 

 

Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 

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

zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe  
za 2021 rok. 

 

2. Opis kwalifikacji i do wiadczenia zawodowego: 

 

Pan Maciej Tomasz Czapiewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania śkademii 
Ekonomicznej w Poznaniu (specjalno ć Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe 

Przedsiębiorstwa) oraz Wydziału Prawa i śdministracji Uniwersytetu im. śdama 
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 HLB M2 Sp. z o.o., firmy audytorskiej nr 3149, wspólnik HLB M2 Sp. z o.o.  
Tax & śudit spółka komandytowa, firmy audytorskiej nr 3697 oraz HLB M2 Sp. z o.o. 
Audit PIE Sp. k., firmy auytorskiej nr 4123. Wcze niej 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.ś., 
Atlanta Poland S.A., Polomarket Sp. z o.o., TIM S.A., Elektrotim S.A., LPP S.A., 

Spółdzielnia Mleczarska Spomlek, PERN Przyjaźń Sś, 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.ś., Opracował czę ci 
finansowych prospektów emisyjnych: Radpol S.ś., Koelner S.ś., Z.Ch. Police S.ś., 
Telmax S.ś., Koelner S.ś., Neonet S.ś., 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 Sprawozdawczo ci Finansowej oraz konsolidacji. Wykładał w Wyższej 
Szkole Bankowej w Toruniu oraz w śkademii Spółek Szkoły Głównej Handlowej. 
Zasiadał w Radach Nadzorczych (między innymi) PKO BP S.ś., Comarch S.ś.,  
Port Lotniczy Bydgoszcz S.ś. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych  
w Caspar Asset Management S.A., Caspar TFI S.A. 

 

3. Działalno ć wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalno ć ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Uczestniczy w badaniach sprawozdań finansowych spółek giełdowych  
i należących do sektora usług finansowych. 
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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: 
 

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  Sp. z o.o. – wspólnik, Prezes Zarządu 

HLB M2  spółka z ograniczoną odpowiedzialno cią Tax&śudit sp. komandytowa – 

wspólnik, prezes zarządu komplementariusza 

HLB M2  spółka z ograniczoną odpowiedzialno cią śudit PIE sp. komandytowa – 

wspólnik, prezes zarządu komplementariusza 

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

Czapiewski, Dobek i Wspólnicy Sp. z o.o. – wspólnik, Prezes Zarządu. 
 

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 okre lone 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: 

 

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. 

 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadło ci, 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 dotyczy. 

 

7. Informacje o prowadzonej działalno ci konkurencyjnej w stosunku  
do działalno ci 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. 

 

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

Pan Maciej Czapiewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
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Pan Piotr Kaźmierczak 

 

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 do wiadczenia zawodowego: 
 

W latach 2008-2015 Pan Piotr Kaźmierczak pracował we Wrocławskim  
i Warszawskim dziale audytu firmy consultingowej EY. 

 

Posiada szerokie do wiadczenie w wiadczeniu usług dla spółek publicznych  
z różnych branż, w badaniu sprawozdań finansowych grup kapitałowych  
oraz spółek z sektora finansowego (leasing, windykacja należno ci). 
 

Kierował zespołem audytowym przeprowadzając badania i przeglądy jednostkowych 
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi 
zasadami rachunkowo ci oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci 
Finansowej. 

 

Brał udział w licznych projektach związanych z pierwszą ofertą publiczną.  
Posiada praktyczną wiedzę z zakresu wymogów raportowania finansowego  
na potrzeby przygotowania prospektu emisyjnego. Na potrzeby IPO prowadził prace 
atestacyjne związane z historycznymi informacjami finansowymi, informacjami 

finansowymi pro-forma oraz prognozami wyników i wynikami szacunkowymi. 
 

Prowadził projekty doradztwa przy wdrażaniu wszelkich rozwiązań wymaganych  
lub dopuszczanych w przepisach rachunkowych. 

 

Brał udział w projektach dla funduszy inwestycyjnych, w szczególno ci 
sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych, w projektach 

due dilligence, a także z obszaru zarządzania ryzykiem nadużyć oraz innych pracach 
doradczych, w tym doradztwo m.in. przy konwersjach standardów rachunkowo ci, 
optymalizacji procesów biznesowych. 
 

3. Działalno ć wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalno ć ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Nie dotyczy. 

 

4. Spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo  
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wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje  
w organach lub jest nadal wspólnikiem: 
 

Od wrze nia 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 okre lone 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: 
 

Pan Piotr Kaźmierczak 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. 
 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadło ci, 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 dotyczy. 

 

7. Informacje o prowadzonej działalno ci konkurencyjnej w stosunku  
do działalno ci 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. 

 

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

Pan Piotr Kaźmierczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 

Pan Maciej Jerzy Mizuro 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta  
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 

Imię i nazwisko: Maciej Jerzy Mizuro 

 

Funkcja: Członek Rady Nadzorczej 
 

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

zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe  
za 2021 rok. 
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2. Opis kwalifikacji i do wiadczenia zawodowego: 
 

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. Wcze niej (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 finansowegoi 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. zo.o. W latach 2007-2008 pracował  
na stanowisku dyrektora finansowego w spółce MW Trade S.ś. (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 końca grudnia 2016 roku pracował jako dyrektor finansowy  
i członek zarządu w M.W. Tade Sś z siedzibą we Wrocławiu. Od stycznia 2017  
do chwili obecnej sprawuje funkcję prezesa zarządu spółki Motor-Presse Polska  

Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Od 1998 r. do 2010 r. prowadził również własną 
działalno ć gospodarczą – firmę doradczą. Od sierpnia 2009 r. pełni funkcję Członka 
Rady Nadzorczej w Caspar Asset Management S.A. 

 

3. Działalno ć wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalno ć ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Nie dotyczy. 

 

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: 
 

Pan Maciej Mizuro pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Caspar Towarzystwa 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 2011 roku, oraz pełni funkcję członka Rady 
Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. 

 

Od maja 2012 do stycznia 2017 był  członkiem zarządu M.W. Trade SA. 

Od stycznia 2017 do chwili obecnej jest prezesem zarządu Motor-Presse Polska Sp. 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 okre lone 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  
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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. 

 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadło ci, 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 dotyczy. 

 

7. Informacje o prowadzonej działalno ci konkurencyjnej w stosunku  
do działalno ci 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. 

 

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

Pan Maciej Mizuro nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 

Pan Rafał Płókarz 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta  
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 

Imię i nazwisko: Rafał Płókarz 

 

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 do wiadczenia zawodowego: 
 

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 możliwo ci 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 śrts in European Studies. Pracę  
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dyplomową nt. ”Credit śbsorption Issues of the World Bank’s śctivity in Poland” 
obronił 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.ś.  
 

 

na stanowisku głównego specjalisty, następnie wicedyrektora, a w 2003 - Dyrektora 

Departamentu Obsługi Klientów Prywatnych. 
 

W latach 2003-2007 związany z Bankiem BPH S.ś., pełniąc funkcję Dyrektora Biura 
Bankowo ci 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). 

 

Jednocze nie z karierą bankową prowadzi działalno ć naukowo-dydaktyczną, 
wykładając przedmioty z dziedziny bankowo ci i finansów m.in.: na śkademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie (od 2000), w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (od 2009),  
Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (od 2009) oraz na Uniwersytecie Technologiczno-

Przyrodniczym w Bydgoszczy (od 2017 r.). Wypromował blisko 200 magistrów  
i licencjatów. 
 

Współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (od 2006). Uczestnik 
wielu konferencji naukowych. śutor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny 
finansów, bankowo ci i podatków, w tym dwóch monografii: „Globalne rynki 
finansowe” (2013) i „Bankowo ć osobista” (2017). 
 

Od sierpnia 2009 r. pełni rolę Członka Rady Nadzorczej w Caspar śsset Management 
S.ś., pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej dla Caspar Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz F-Trust S.A. 

Z ramienia Rady Nadzorczej jest również Członkiem Komitetu śudytu 

 

3. Działalno ć wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalno ć ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Nie dotyczy. 

 

4. Spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych  
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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.ś. od 2011 roku oraz funkcję członka Rady Nadzorczej  
F-Trust S.A. od 2013 roku. 

 

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 okre lone 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: 

 

 

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. 

 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadło ci, 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 dotyczy. 

 

7. Informacje o prowadzonej działalno ci konkurencyjnej w stosunku  

do działalno ci 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. 

 

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

Pan Rafał Płókarz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 

 

 

 

 

 


