
Pan Tomasz Rydzy – Członek Rady Nadzorczej APANET S.A. 
 

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

Tomasz Rydzy, Członek Rady Nadzorczej, do odwołania lub wygaśnięcia uprawnień 
 
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

− wykształcenie wyższe prawnicze (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego) 
− ukończony kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa; uzyskany 

dyplom-certyfikat Ministra Skarbu Państwa nr 1202/2002 
− Bank Pekao S.A. w Warszawie – pracownik od 1968 r., Kierownik Ekspozytury, Starszy rewident, 

Zastępca Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu (do 03.1993 r.) 
− Bank Pekao Tel Aviv Ltd w Tel Awiwie, Izrael, od 03.1993 r., Członek Zarządu, Dyrektor Generalny 

(1998-2001) 
− Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.; Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we 

Wrocławiu, Dyrektor Banku, Dyrektor I Oddziału BISE S.A. we Wrocławiu (03.2001 – 01.2003) 
− Euro Bank S.A. we Wrocławiu; Bank Społem S.A.; Członek Zarządu Komisarycznego Banku Społem 

S.A.; Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji (01.2003 – 02.2004) 
− Procar sp. z o.o. w Wieluniu - Członek Rady Nadzorczej (10.2003 - 08.2004) 
− Euro Consultant sp. z o.o. – Prezes Zarządu (10.2005-03.2011) 
− DZ Bank Polska S.A. w Warszawie; Doradca Prezesa Zarządu (06.2006-10.2008) 
− Ruliński sp. z o.o. w Leśnej – Likwidator (09.2009 - 15.04.2013) 
− CCH Invest sp. z o.o. w Bielawie – Członek Zarządu (02.2015 - 12.2017) 
− Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. w Warszawie – Doradca Prezesa 

Zarządu (01.2011-12.2012) 
− Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocławski Dom we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej (06.2008-

09.2013, 11.2016 do nadal) 
− APANET S.A. we Wrocławiu – Członek (od.09.2018 do nadal), Przewodniczący Rady Nadzorczej 

(od 09.2019 do nadal) 
− MEGAINVEST S.A. w Poznaniu – Prezes Zarządu (od 04.2019 do nadal) 

 
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 
Pan Tomasz Rydzy nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta. 

 
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 

− Bank Pekao Tel Aviv Ltd w Tel Awiwie, Izrael, od 03.1993 r., Członek Zarządu, Dyrektor Generalny 
(1998-2001) 

− Eurobank S.A. we Wrocławiu – Członek Zarządu Komisarycznego Banku Społem S.A. (01.2003 - 
03.2003) 

− Procar sp. z o.o. w Wieluniu - Członek Rady Nadzorczej (10.2003 - 08.2004) 
− Euro Consultant sp. z o.o. we Wrocławiu – Prezes Zarządu od 06.2005 do 05.2011, wspólnik od 

06.2005 do nadal 
− Ruliński sp. z o.o. w Leśnej – Likwidator (09.2009 - 04.2013) 



− CCH Invest sp. z o.o. w Bielawie - Członek Zarządu (02.2015 - 12.2017) 
− Falco Invest Nieruchomości sp. z o.o. w Niemczy – Prezes Zarządu (06.2015 - 03.2018) 
− Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocławski Dom we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej (06.2008-

09.2013, 11.2016 do nadal) 
− APANET S.A. we Wrocławiu – Członek (od.09.2018 do nadal), Przewodniczący Rady Nadzorczej 

(od 09.2019 do nadal) 
− MEGAINVEST S.A. w Poznaniu – Prezes Zarządu (od 04.2019 do nadal) 

 
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 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 Tomasz Rydzy nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz 
nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego. 

 
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 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Rydzy 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 Tomasz Rydzy 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) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
Pan Tomasz Rydzy nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


