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Opis kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego 

1. Doświadczenie zawodowe 

1976 – 1993 - pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki 

Warszawskiej : asystent, starszy asystent , adiunkt . 

1990 – 2009  - Prezes Zarządu spółki PROSPER S.A. 

2009 – obecnie członek Rad Nadzorczych wielu spółek , w tym 

także notowanych na GPW 

2. Kwalifikacje zawodowe 

1975 – uzyskanie tytułu magistra inżyniera na Politechnice 

Warszawskiej 

1986 – uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w 

Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Politechniki 

Warszaweskiej  

2019 – Value Creation Through Effective Boards , Strategic 

Management. IESE – Busines School University of Navarra 

 

Wskazanie działalności 

wykonywanej przez daną osobę 

poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta 

 

Nie dotyczy 

Wskazanie wszystkich spółek 

prawa handlowego, w których, w 

okresie 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 

1)NEUCA S.A. – Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz; 

2) PZ CORMAY S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2016 r., 

akcjonariusz; 

3) SORS Holdings Limited – Członek Rady Dyrektorów; 

4) PRIVATECH Holdings Limited – Członek Rady Dyrektorów, do 

2019r.; 

5) Supercar Club Poland S.A. – Członek Rady Nadzorczej; do 2019r 

6) INOVO Sp. z o.o. VENTURE FUND I S.K.A. – 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz udziałowiec; 

7) EXPERIOR Sp. z o.o. VENTURE FUND I S.K.A. – Członek Rady 

Nadzorczej, udziałowiec; 

8) NANOGROUP S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

9) INNOVATION NEST II SCSp – Członek Rady Nadzorczej.; 

10) Health Holding S.A. – alcjonariusz .; 

11) Investment Vehicle of YouNick Sp. z o.o. Sp. K. – udziałowiec 

12) Selvita S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

akcjonariusz; 

13) RYVU Therapeutics S.A. – Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej, akcjonariusz;        

14) BRASTER S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej do stycznia 

2019 r., akcjonariusz; 

15) SKY INVESTMENT Sarl – Członek Rady Dyrektorów  

 

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 osoba 

 

 

Nie dotyczy 



taka otrzymała sądowy zakaz 

działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego 

Szczegóły wszystkich przypadków 

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 

1) Universe Holding Sp. z o.o. Sp. K. – rozwiązanie spółki w 2017 r.; 

2) Strong Holdings SCSp – likwidacja spółki w 2017 r.; 

3) TW Investments Limited – likwidacja spółki w 2017 r.; 

4) Nutrico Sp. z o.o. z dniem 19.02.2019 r. została postawiona w stan 

upadłości. 

5) Privatech Holdings Limited  -  likwidacja  2019 r. 

Informacje, czy dana osoba 

prowadzi działalność, która jest 

konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki 

cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej 

osoby prawnej 

 

 

Nie dotyczy 

Informacje, czy dana osoba figuruje 

w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym 

 

 

Nie dotyczy 

 


