
Radosław Gronet 
Wiceprezes Zarządu 
 
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 
Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Zarządu wygasają po odbyciu Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022. 

 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Wykształcenie: 

Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Uniwersytetu Illinois w Chicago. Od 1998 roku Radca prawny. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

Pan Radosław Gronet posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek o 

różnorodnych branżach, w doradzaniu przy transakcjach obejmujących nabycie akcji lub aktywów, 

łączeniu spółek oraz w następstwie restrukturyzacji podmiotów prawnych, w tym wprowadzaniu 

procedur kontrolnych, zarządzał skomplikowanymi sporami sądowymi.  

 

Pan Radosław Gronet w 2020 rozpoczął pracę jako Doradca do spraw wprowadzania Tarczy 

Antykryzysowej dla Dużych Przedsiębiorstw w Polskim Funduszu Rozwoju. Prowadził negocjacje 

instrumentów finansowania w ramach tarczy antykryzysowej. W latach 2017 – 2020 był związany z 

Mostostalem Warszawa S.A. jako Dyrektor Działu Organizacyjno-Prawnego, a od 2018 roku jako 

Członek Zarządu. Zajmował się m.in. zarządzaniem bieżącą obsługą prawną, relacjami inwestorskimi 

oraz raportowaniem giełdowym a także tworzeniem procedur compliance. Od 2015 r. do 2017 r. 

pracował w Globe Trade Center SA, firmie będącej deweloperem nieruchomości w Polsce na 

stanowisku Dyrektora Biura Prawnego (General Counsel). Zajmował się m.in. zarządzaniem bieżącą 

obsługą prawną oraz uczestniczył we wprowadzeniu akcji spółki do obrotu na giełdzie w 

Johannesburgu. W latach 2012 - 2015 pracował jako partner w warszawskim biurze kancelarii Dewey 

LeBoeuf, później funkcjonującej jako Greenberg Traurig. W tym okresie przeprowadził szereg transakcji 

nabywania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, m. in. w sektorze bankowym i budowlanym.   

W latach 1996 – 2012 Pan Radosław Gronet był Wiceprezesem ds. Prawnych w PepsiCo International, 

gdzie odpowiadał za całokształt spraw prawnych najpierw w Polsce we wszystkich obszarach 

działalności grupy PepsiCo, a potem w Europie Centralnej, Wschodniej, Południowej i na Bliskim 

Wschodzie. W okresie od 1991 - 1996 pracował w kancelariach prawnych w USA i w Polsce. 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 
  
Nie jest wykonywana. 

 
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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: 
 

Od marca 2018 r. do stycznia 2020 r. Członek Zarządu Mostostal Warszawa S.A.   

Od sierpnia 2017 r. do września 2018 r. Członek Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. 

Od września 2018 r. do kwietnia 2021 r. członek Rady Nadzorczej Mostostal Power Development Sp. 
z o.o 

Obcenie wspólnik i Członek Zarządu DSA Sp. z o.o. 



Do kwietnia 2021 r. Członek Rady Nadzorczej Avida Sp. z o.o. 

 
e) 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: 
 
Nie wystąpiły. 

 
f) 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: 
 
Nie dotyczy. 

 
g) Informacje, 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: 
 
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej 

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

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


