
Paweł Zając - życiorys 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, 
na jaką dana osoba została powołana, 

Paweł Zając, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 27.06.2019 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny UG, studia na specjalności: Diagnozowanie 
Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania UG – Studium Podyplomowe – 
Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem). Posiada doświadczenie w bankowości, rachunkowości i 
controllingu. Od kilku lat zajmuje się funduszami VC typu seed. Od 2012 roku pracuje w ramach Funduszu 
Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza SA. W grudniu 2016 roku został dyrektorem w Dziale Inwestycji 
Kapitałowych zarządzającym w ramach funduszu portfelem ponad 30 spółek. Posiada także doświadczenie w 
organach spółek.  
Aktualnie pełni m.in. funkcje: Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PAWS Sp. z o.o., Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej w spółkach: MODE S.A., Sinutronic Sp. z o.o. oraz Let’s Deliver Sp. z o.o., Członka Rady 
Nadzorczej w spółce NovaPUR Sp. z o.o. 
Ponadto w okresie co najmniej ostatnich trzech lat pełnił funkcje w następujących podmiotach: OffiServ Sp. z 
o.o. (Wiceprezes Zarządu ds. finansowych), Cloud Industry Solutions Sp. z o.o (Członek Rady nadzorczej), Xenga 
Sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej). 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta, 

Pan Paweł Zając poza funkcjami wymienionymi powyżej nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie 
dla Emitenta.  

 

d) 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, 

Obecnie pełni funkcję w następujących spółkach prawa handlowego: 
1. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PAWS Sp. z o.o.,  
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: MODE S.A., Sinutronic Sp. z o.o. oraz Let’s Deliver Sp. 

z o.o., Członka Rady Nadzorczej w spółce NovaPUR Sp. z o.o. 
 
Ponadto w okresie co najmniej ostatnich trzech lat pełnił funkcje w następujących podmiotach:  

1. OffiServ Sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu ds. finansowych),  
2. Xenga Sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej). 

 

e) 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, 

Paweł Zając nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

f) 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, 



Likwidacja następujących spółek prawa handlowego: 

1. OffiServ Sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu ds. finansowych),  
 

g) informację, 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, 

Brak działalności konkurencyjnej. 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

Paweł Zając nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 


