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Funkcje w ramach Emitenta Członek Rady Nadzorczej 

Podstawowa działalność wykonywana poza 
Emitentem 

Doradztwo 

Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu Od 1976 - do dziś; Fellow of Institute Of Chartered Accountants in 
England & Wales 

1992 - do dziś; prezes Polish Investment Partners S.A., butikiem M&A 
zajmującej się aranżacją transakcji kapitałowych w Polsce; 

1990-1991: – doradca Ministra Przemysłu RP w związku z 
restrukturyzacją polskiego przemysłu; współtworca ARP 

1987-1993; tzw „non-executive director”, reprezentujący inwestorów typu 
PE, w zarządach spółek z branży meblarskiej, wydobywczej, hydrauliki 
przemysłowej, telekomunikacyjnej i mięsnej; 

1986; współzałożyciel i dyrektor finansowy CCE plc, która została 
wprowadzona na USM i kupiona przez inwestora;  

1986 - do dziś; wspólnik i prezes firmy IMC, zajmującą się fuzjami i 
przejęciami w Anglii i w Europie, w tym transakcjami typu LBO i MBO; 

1985; Dyrektor rejonowy banku inwestycyjnego Singer & Friendlander 
plc, Londyn, UK, odpow. Fuzje i przejęcia 

1973 -1984; Senior manager prowadzący biuro firmy doradczo-
audytorskiej Artur Andersen w Nottingham UK 

Spółki kapitałowe i osobowe, w których osoba 
była członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem w okresie poprzednich pięciu lat, 
ze wskazaniem, czy dana osoba jest nadal 
członkiem tych organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem 

2010 - do dziś; Libet S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
2004 – do dziś; Stomil Sanok S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
 1992 – do dziś; Polish Investment Partners S.A - Prezes 
  

Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za 
okres co najmniej poprzednich pięciu lat 

Brak 

Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego 
lub likwidacji, w okresie co najmniej 
poprzednich pięciu lat, w odniesieniu do 
podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje administracyjne, zarządzające lub 
nadzorcze 

 
Brak 

Oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje dla 
członka ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych) 

Brak 

Sądowe zakazy działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych lub zakazy uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta, w okresie 
poprzednich pięciu lat 

Brak 

 


