
 

 

 

 
 
 
 

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 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 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 r. do czerwca 1995 r.). Dzięki pracy w charakterze maklera, a następnie 
analityka w spółce DM BTM (od czerwca 1995 r. do stycznia 1997 r.), 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 r. do października 1998 r.), a następnie poprzez 
zajmowanie samodzielnego stanowiska zarządzającego portfelem inwestycyjnym w BZ WBK 
AIB TFI SA (od listopada 1998 r. do stycznia 2002 r.), gdzie odpowiedzialny był między innymi  
za zarządzanie otwartym funduszem inwestycyjnym Arka Małych Spółek (obecnie 
Sandatnder FIO oraz uczestniczył w powstaniu, wdrożeniu a następnie rozwoju procedur  
i narzędzi kontroli ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Od stycznia 2000 roku  

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. 

 

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność  
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 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 Piotr Przedwojski 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 Piotr Przedwojski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 

 


