
 

 

 

 
 

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, 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 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 roku do maja 2008 roku związany był z BZ WBK AIB Towarzystwem 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  funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

F- Trust S.A. 

 

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność  
ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 

Pan Leszek Kasperski pełni 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: 
 

Pan Leszek Kasperski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Caspar Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. od maja 2011 roku do kwietnia 2017 roku oraz pełni 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 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 Leszek Kasperski 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 Leszek Kasperski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 

 


