
Paweł Klimkowski 

Ukończył studia wyższe na Wydziale Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w inwestycjach publicznych, zarządzaniu portfelowym, 
transakcjach kapitałowych i nadzorze właścicielskim.  

Pan Paweł Klimkowski jest wspólnikiem Value Fund Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa, pełni funkcję członka rady nadzorczej Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. w 
restrukturyzacji, pełni funkcję członka rady nadzorczej Stock Trade International S.A. w likwidacji. 
Nadto, wedle oświadczenia jest partnerem zarządzającym Value Fund Poland Activist Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty. 

W przeszłości Pan Paweł Klimkowski pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Skycash 
Poland S.A., członka Rady Nadzorczej spółki Sigge S.A., członka rady nadzorczej spółki Re 
Development S.A., członka Zarządu Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., członka Rady 
Nadzorczej spółki NPC S.A., członka Rady Nadzorczej spółki Bone Vitae S.A., członka Zarządu Aviva 
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A., członka Rady Nadzorczej LUG S.A. W 
podmiotach wymienionych w zdaniu poprzednim Pan Paweł Klimkowski nie pełni już funkcji członka 
powołanych organów.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Klimkowski: 

1) poza spółką Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej: Emitent) nie wykonuje  działalności mającej 
istotne znaczenie dla Emitenta; 

2) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami 
finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 
dnia 29 lipca 2005 r., lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;  

3) w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 

4) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta i nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej 
spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

5) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Nadto, jak wyżej wskazano Pan Paweł Klimkowski pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółce 
znajdującej się w stanie likwidacji tj. spółce Stock Trade International S.A. w likwidacji (nr KRS 
380710). Otwarcie likwidacji tej spółki nastąpiło w dniu 13 stycznia 2017 r. wskutek uchwały nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania tej spółki. 

 

 

 

 


