
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta 

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Paweł Brzeziński, członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 21.06.2025 r.  

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Magister Ekonomii – Specjalizacja Marketing i Badania Rynkowe, Politechnika 

Koszalińska – Rok Ukończenia 2005, Ocena BDB 

W latach 2005-2020 związany z bankowością, Bank Zachodni WBK S.A., Deutsche Bank 

Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A. Ekspert kredytowy oraz 

inwestycyjny w segmencie rynków kapitałowych.  8 letnie doświadczenie managerskie - 

Dyrektorskie, zarządzanie oddziałami Banków, zespołami sprzedażowymi. Bardzo 

szeroka wiedza merytoryczna i praktyczna poparta wieloma certyfikatami przebytych 

szkoleń jak i sukcesami zawodowymi. Wysokie kompetencje zarządzania zasobami 

ludzkimi. Od 2016 roku prowadzi firmę doradczą, wspierającą głównie małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Prowadzi mediacje i negocjacje kontraktów B2B, a także pomaga w 

nawiązywaniu relacji handlowych z producentami chińskimi. 

 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta  

Nie dotyczy.  

4) Wskazane 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  

Wspólnik oraz Prezes Zarządu Pikme sp. z o.o. – od VII 2021 r. do chwili obecnej;  

Wspólnik oraz Prezes Zarządu Investio Property sp. z o.o. – od XI 2021 r. do chwili obecnej;   

Członek Rady Nadzorczej Labocanna S.A. – od VI 2021 r. do chwili obecnej;  

Członek Rady Nadzorczej BluGo S.A. – II – XI 2022 r.    

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  



Nie dotyczy.  

 

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, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, 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 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

 

 

 

 

 

 


