
 

 

 

 

 

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  2023 rok. 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

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 
i Południowowschodniej. Od 1 czerwca 2006 roku 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 Błażej Bogdziewicz jest posiadaczem tytułu Chartered Financial Analyst (Dyplomowany 

Analityk Finansowy) nadanego przez CFA Institute. 

 

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

Pan Błażej Bogdziewicz w okresie ostatnich pięciu lat 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, albo za analogiczne przestępstwa  
w rozumieniu przepisów prawa obcego, a także w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych  

w spółkach prawa handlowego. 

 

 

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 dotyczy. 

 

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 dotyczy. 

 

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

Pan Błażej Bogdziewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 

 

 


