
Kwestionariusz osobowy 

 

1) zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu kadencji, na jaką 
dana osoba została powołana  
 
Pan Łukasz Kmiecik pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Ww. został powołany na okres trzyletniej 
kadencji, która upływa wraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 
 
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunki Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. 
Karierę rozpoczął w Arthur Andersen (następnie Ernst & Young) w dziale audytu i doradztwa 
gospodarczego, w zespole międzynarodowych instytucji finansowych. Następnie od 2004 roku 
kierował działem audytu wewnętrznego WestLB Bank Polska S.A, a w latach 2008-2014 pracował w 
firmie doradczej MDDP Business Consulting, gdzie kierował zespołami doradztwa transakcyjnego oraz 
doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. Od 2014 w Empik S.A., najpierw 
w roli Dyrektora ds. Strategii i Innowacji, a od kwietnia 2019 w roli New Business Director. 
Odpowiada za rozwój biznesu biletowego Grupy Empik (marki Empik Bilety oraz Going.) oraz nowe 
technologie muzyczne (marka Empik Music). Odpowiada za nadzór właścicielski nad spółkami 
zależnymi Empik SA i zasiada w ich zarządach i Radach Nadzorczych. 
 
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta  
 
Pan Łukasz Kmiecik pełni funkcję New Business Director w EMPIK S.A. 
 
4) 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. 
 
Pan Łukasz Kmiecik pełni funkcję Członka zarządu w: Empik Ventures Sp. z o.o (do chwili obecnej) 

Pan Łukasz Kmiecik pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej – Empik Foto Sp. z o.o. oraz Diamond 
Intelligence Software Group Sp. z o.o. (do chwili obecnej) 

Pan Łukasz Kmiecik pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej – e-Muzyka S.A (do 25.09.2020r.) 

Pan Łukasz Kmiecik jest udziałowcem Hataka Hobby Sp. z o.o. (do chwili obecnej) 
 
5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Kmiecik nie został skazany 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 roku o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie 
ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Kmiecik nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 



 6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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  

W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Łukasz Kmiecik pełnił 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

7) informacja, 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  

Pan Łukasz Kmiecik nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym nie figuruje w rejestrze 
dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o KRS. 

Pan Łukasz Kmiecik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


