
Jacek Dobrosielski  - Członek Rady Nadzorczej ACARTUS S.A. 

Powołany na członka Rady Nadzorczej z dniem 26 czerwca 2020. Termin upływu kadencji 
będzie przypadał z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. 

Jacek Dobrosielski w roku 1991 ukończył studia magisterskie o kierunku mechanika na 
Politechnice Warszawskiej w Warszawie, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. 
W 1995 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie i Marketing w Szkole Wyższej im. 
Pawła Włodkowica w Płocku. W 2007 roku ukończył z wyróżnieniem Studia Executive MBA 
w WSPiZ im. Lecha Koźmińskiego w Warszawie.  Ukończył również kurs do Rad 
Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. 

Od początku kariery zawodowej związany jest z branżą motoryzacyjną w tym dealerską. Od 
1996 do 2014 roku pełnił funkcje w Zarządach Spółek ZEP-MOT Sp. z o.o. oraz ZEP-AUTO 
Sp. z o.o. należących go Grupy Energa oraz kierował operacyjnie działalnością tych firm. 
Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Auto Forum Sp. z o.o. oraz Dyrektora 
Zarządzającego Autoryzowanymi Stacjami Dealerskim marek Volkswagen i Hyundai w 
Płocku. Największymi sukcesami zawodowymi w ostatnim okresie było uzyskanie 
wyróżnienia dla najlepszego dealera marki Hyundai w Polsce za rok 2018 i 2019. 

W okresie ostatnich trzech lat Jacek Dobrosielski pełnił następujące funkcje  

Auto Forum Sp. z o.o.  -   Wiceprezes Zarządu - nadal pełni funkcję 
Comeco S.A.    -   Przewodniczący Rady Nadzorczej – do czerwca 2018          
 
W okresie ostatnich pięciu lat Jacek Dobrosielski nie został skazany za przestępstwa, o 
których mowa w art. 18 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz przestępstwa określone w 
Ustawie o Ofercie i Ustawie o Obrocie oraz Ustawie o Giełdach Towarowych, albo za 
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego.  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  
Jacek Dobrosielski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej. Jacek Dobrosielski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 


