
Aleksander Mieczysław Lesz 

1) Poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

2) Ukończył studia wyższe na Wydziale Finansowym i Statystyki Szkoły Głównej 

Planowania i Statystyki oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego.  

Od 1966 r. do 1974 r. pracował w Ośrodku Obliczeniowym Przemysłu Maszynowego. 

Od 1974 r. do 1981 r. pełnił funkcję kierownika w Ośrodku Obliczeniowym Przemysłu 

Chemicznego. Od 1981 r. do 1988 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a następnie 

dyrektora departamentu informatyki Banku PeKaO S.A. W 1989 r. zajmował 

stanowisko dyrektora pionu informatyki w spółce Furnel International sp. z o.o. Od 

1989 r. do 2004 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w Softbank sp. z o.o., a po 

przekształceniu, w Softbank S.A. funkcję prezesa zarządu Softbank S.A. Od 2005 r. do 

2015 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki G.N.A. S.A. W latach 2001 – 2002 byłem 

członkiem rady nadzorczej spółki Net 2 Net S.A., a w latach 2003 – 2004 członkiem 

rady nadzorczej Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A. Od 2007 r. jest 

członkiem i przewodniczącym rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe 

S.A. W latach 2008 – 2013 był członkiem rady nadzorczej spółki Software Mind S.A., a 

w latach 2013 – 2014 członkiem rady nadzorczej Infoscope S.A.  

W latach 1975 – 1989 pełnił funkcję wykładowcy ekonomii zarządzania i cybernetyki, 

zaś począwszy od 2004 r. wykładowcy w zakresie zarządzania i prowadzenia  biznesu. 

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny ekonomii, programowania 

liniowego i dynamicznego oraz informatyki. 

Pozostaje członkiem Polskiej Rady Biznesu, Polskiej Izby Informatyki i 

Telekomunikacji, Polsko–Brytyjskiej Izby Handlowej oraz członkiem Krajowej Izby 

Gospodarczej. 

3) W okresie ostatnich trzech lat, poza pełnieniem funkcji przewodniczącego rady 

nadzorczej Emitenta, był: 

a) prezesem zarządu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Chełmska; funkcję tę 

pełni nadal; 

b) prezesem zarządu spółki G.N.A. S.A. a następnie likwidatorem spółki G.N.A. S.A. 

w likwidacji; funkcję likwidatora pełni nadal; 

c) członkiem zarządu i członkiem rady fundacji BNW – Centrum Terapii 

Psychogennych Zabużeń Odżywiania Się; funkcje te pełni nadal; 

d) członkiem rady nadzorczej fundacji Debiut – Fundacja Młodego Kina; funkcję tę 

pełni nadal. 

4) W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za 

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. ani ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ani 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu prawa obcego, a także w okresie ostatnich 



pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

5) W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości ani zarządu 

komisarycznego w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

W okresie ostatnich pięciu lat wystąpił jeden przypadek likwidacji podmiotu, w którym 

pełnił funkcję prezesa zarządu. Dotyczy to spółki G.N.A. S.A. (nr KRS 0000013189). 

W dniu 30 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki podjęło 

uchwałę, na mocy której postanowiono rozwiązać tę spółkę i otworzyć jej likwidację 

począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. Likwidacja jest w toku.  

6) Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej. Nie jestem 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Poza Emitentem, pełni funkcję: 

a) prezesa zarządu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Chełmska, 

b) członka zarządu i członka rady fundacji BNW – Centrum Terapii Psychogennych 

Zabużeń Odżywiania Się, 

c) członka rady nadzorczej fundacji Debiut – Fundacja Młodego Kina. 

7) Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Jakub Wacław Zygmunt  

1) Poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

2) Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – 

Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. Odbył aplikację sądową w Sądzie 

Okręgowym w Krośnie. W latach 2006 – 2009 pełnił funkcję aplikanta sądowego. 

Złożyłem egzaminy sędziowski i radcowski. W roku 2010 uzyskał wpis na listę radców 

prawnych. W latach 2005 – 2008 zatrudniony w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe 

sp. z o.o., a po przekształceniu tej spółki w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 

(tj. od 2006 r. do 2008). W latach 2008 – 2010 zatrudniony  w kancelarii radcy 

prawnego Jerzego Kurczyny.  Od 2011 r. do 2015 r. zatrudniony w spółce Fresh Mobile 

Concepts sp. z o.o. Od 2006 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki Cyfrowe 

Centrum Serwisowe S.A. W latach 2016 – 2017 pełnił funkcję członka rady nadzorczej 

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. W 

latach 2016- 2017 pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki Dom - Invest Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu. Prowadzi kancelarię radcy prawnego. 

3) W okresie ostatnich trzech lat, poza pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej 

Emitenta (najpierw sekretarza a następnie zastępcy przewodniczącego), był: 

a) członkiem rady nadzorczej spółki Dom-Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

gdzie pełniłem funkcję sekretarza rady nadzorczej; aktualnie nie jest już członkiem 

tej rady nadzorczej; 



b) członkiem rady nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 

Ubezpieczeń Wzajemnych; aktualnie nie jest już członkiem tej rady nadzorczej. 

4) W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za 

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. ani ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ani 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu prawa obcego, a także w okresie ostatnich 

pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

5) W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości ani zarządu 

komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

6) Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej oraz nie jest – poza 

Emitentem – członkiem organu spółki kapitałowej. Nadto, nie jest członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

7) Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Tomasz Paweł Jobda 

1) Poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

2) Ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe 

Stosunki Gospodarcze i Polityczne. W roku 2002 przebywał na stypendium w Ecole 

Supérieure du Commerce Extérieure w Paryżu. W 2004 roku pracował w gabinecie 

komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Danuty Hübner. W latach 2005 – 2011 był 

zatrudniony w Ernst & Young Sp. z o.o., ostatnio na stanowisku menedżera, gdzie 

odpowiedzialny był m.in. za prowadzenie i koordynację projektów due diligence oraz 

strukturyzację fuzji i przejęć w branży telekomunikacyjnej, energetycznej i 

nieruchomościowej. Od 2011 roku pracuje w KPMG Tax M. Michna sp.k. na 

stanowisku starszego menedżera w dziale Mergers & Acquisition, Tax, gdzie do jego 

zakresu obowiązków należy m.in. prowadzenie projektów fuzji i przejęć oraz 

restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada licencję doradcy podatkowego, jest wpisany 

na listę doradców podatkowych. Od 2012 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej 

spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 

3) W okresie ostatnich trzech lat, poza pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej 

Emitenta nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani nie byłem 

wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. 

4) W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za 

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. ani ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ani 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu prawa obcego, a także w okresie ostatnich 



pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

5) W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości ani zarządu 

komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

6) Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej oraz nie jest – poza 

Emitentem – członkiem organu spółki kapitałowej. Nadto, nie jest członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

7) Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Hubert Daniel Maciąg 

 

1) Poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

2) Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w Rzeszowie na kierunku prawo. Odbył aplikację sądową w Sądzie 

Okręgowym w Tarnobrzegu i Rzeszowie. W latach 2006 – 2009 pełnił funkcję 

aplikanta sądowego. Złożył egzamin sędziowski. Odbywał również aplikację 

adwokacką. W roku 2010 uzyskał wpis na listę adwokatów. W latach 2007-2010 

zatrudniony był w kancelariach adwokackich specjalizujących się w prawie 

gospodarczym. Od 2012 r. pełnię funkcję członka rady nadzorczej spółki Cyfrowe 

Centrum Serwisowe S.A. W latach 2014 – 2017 pełnił funkcję członka rady nadzorczej 

w spółce NTK Capital sp. z o.o. W roku 2017 pełnił funkcję członka rady nadzorczej w 

spółce Alpha Vantage S.A.  oraz w spółce HM Inwest S.A. Prowadzi kancelarię 

adwokacką.  

3) W okresie ostatnich trzech lat, poza pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej 

Emitenta, był: 

a) członkiem rady nadzorczej spółki NTK Capital sp. z o.o.; aktualnie nie jest już 

członkiem tej rady nadzorczej; 

b) członkiem rady nadzorczej spółki Alpha Vantage S.A.; aktualnie nie jest już 

członkiem tej rady nadzorczej; 

c) członkiem rady nadzorczej spółki HM Inwest S.A.; aktualnie nie jest już członkiem 

rady nadzorczej tej spółki; 

d) wspólnikiem w spółce Growth Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa; aktualnie nadal jest wspólnikiem w tej spółce; 

e) komandytariuszem w spółce Growth Poland spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa; aktualnie nadal jest komandytariuszem w 

tej spółce; 

f) wspólnikiem w spółce Pabio sp. z o.o.; aktualnie nadal jest wspólnikiem w tej 

spółce; 

g) wspólnikiem w spółce Blueit sp. z o.o.; aktualnie nadal jest wspólnikiem w tej 

spółce; 



h) wspólnikiem w spółce Food and More sp. z o.o.; aktualnie nadal jest wspólnikiem w 

tej spółce; 

i) wspólnikiem w spółce Koszykowa 63 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

aktualnie nadal jest wspólnikiem w tej spółce; 

j) wspólnikiem w spółce Koszyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; aktualnie 

nadal jest wspólnikiem w tej spółce; 

k) komandytariuszem w spółce Koszyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa; aktualnie nadal jest komandytariuszem w tej spółce; 

4) W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za 

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. ani ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ani 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu prawa obcego, a także w okresie ostatnich 

pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

5) W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości ani zarządu 

komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

6) Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej oraz nie jestem – 

poza Emitentem – członkiem organu spółki kapitałowej. Nadto, nie jest członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

7) Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Paweł Klimkowski 

 

1) Poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

2) Posiada wieloletnie doświadczenie w inwestycjach publicznych, zarządzaniu 

portfelowym, transakcjach kapitałowych i nadzorze właścicielskim. Obecnie partner 

zarządzający Value Fund Poland Activist FIZ. W przeszłości Wiceprezes Zarządu 

Opera TFI odpowiedzialny za zarządzanie oraz inwestycje na rynku prywatnym, 

Członek Zarządu AVIVA PTE odpowiedzialny za portfel akcyjny oraz Członek 

Zarządu SEB TFI odpowiedzialny za zarządzanie funduszami, zarządzający funduszami 

w Credit Suisse Asset Management Polska oraz ING NN PTE. Były i obecny członek 

wielu rad nadzorczych spółek, min. Skycash Poland S.A., Termisil S.A., Re 

Develompent S.A., BoneVitae S.A., Lug S.A. 

Ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i 

bankowość. 

3) Wskazanie wszystkich spółek 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: 



a) VALUE FUND POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ACTIVIST SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 

626388); Wspólnik – komandytariusz. Nadal jest wspólnikiem. 

b) TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SPÓŁKA AKCYJNA W 

RESTRUKTURYZACJI (KRS: 287570); Członek Rady Nadzorczej. Nadal pełni 

funkcję. 

c) STOCK TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI 

(KRS: 380710); Członek Rady Nadzorczej. Nadal pełni funkcję. 

d) SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 315361); Członek Rady 

Nadzorczej. Nie pełni już funkcji; 

e) SIGGE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI (podmiot wykreślony z KRS); 

Członek Zarządu; Nie pełni już funkcji (spółka została zlikwidowana). 

f) RE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 459844); Członek Rady 

Nadzorczej; Nie pełni już funkcji. 

g) OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA 

AKCYJNA (KRS: 228007); Członek Zarządu; Nie pełni już funkcji. 

h) NPC SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 458404); Członek Rady Nadzorczej. Nie pełni 

już funkcji. 

i) BONE VITAE SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 377997); Członek Rady Nadzorczej; 

Nie pełni już funkcji. 

j) AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK 

SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 5940); Członek Zarządu. Nie pełni już funkcji. 

4) W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za 

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. ani ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ani 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu prawa obcego, a także w okresie ostatnich 

pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

5) 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: 

a) STOCK TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI 

(KRS: 380710). OTWARCIE LIKWIDACJI: 13.01.2017 R. UCHWAŁA NR 9 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 13.01.2017 R. W 

SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI - NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, 

PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY 

BRACKIEJ NR 18 LOK. 5, REPERTORIUM A NR 354/2017; 

b) TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SPÓŁKA AKCYJNA W 

RESTRUKTURYZACJI (KRS 287570). DNIEM OTWARCIA POSTĘPOWANIA 

SANACYJNEGO BYŁ DZIEŃ 26 LIPCA 2016 R. (POSTANOWIENIE SĄDU 



REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE X WYDZIAŁ 

GOSPODARCZY NR X GR 36/16). 

6) Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej, ani członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 

osoby prawnej. 

7) Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

 


