
 

FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  EMITENTA  

Instytut Szkoleń i  Analiz Gospodarczych SA  
 
a)  Imię nazwisko 
Jacek M. Kowalski -Członek Rady Nadzorczej; rozpoczęcie kadencji: 29 czerwca 2021 r.; upływ kadencji: 29 czerwca 2024 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłem też liczne krajowe i zagraniczne kursy i szkolenia z zakresu 
biznesu. Posiadam wieloletnie doświadczenia z pracy na stanowiskach menadżerskich, w tym  w Bertelsmann Media Sp. z 
o.o, Bauer – Weltbild Media Sp. z o.o., Wyd. Szkolnych i Pedagogicznych SA, Folens Group Ltd. (Irlandia)  Byłem doradcą 
zarządów  Forum Media Group GmbH (Niemcy)  Beskidzkiego Biura Consultingowego SA, ABS Investment SA, Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej.  Obecnie jestem  Przewodniczącym Rady Fundacji ds. Badań nad Dziedzictwem Kultury. Od 
2006 r. prowadzę działalność pod firmą JMK Project. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta,  
Nie dotyczy. 
 
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, 
W ostatnich latach byłem powiązany z następującymi spółkami prawa handlowego: 
Forum Media Publishing SRL (Bukareszt, Rumunia, kapitał niemiecki) – prezes zarządu, dyrektor zarządzający (2009- 2012) 
Matras SA (Warszawa) – członek Rady nadzorczej  (2012 – 2014) 
Art. New Media SA (spółka notowana GPW) – członek rady nadzorczej (2013-2016) 
Inwestycje.pl SA (spółka notowana GPW) – członek rady nadzorczej (2016-2021) 
Inbook SA - członek rady nadzorczej (spółka notowana GPW) – (2014-2020) 
MODE SA – członek rady nadzorczej, od czerwca 2021 r.  (spółka notowana na GPW) 
European Economy Mission SRL (Cluj, Rumunia) – prezes (2017-2018) 
Cornerstone Communications SRL  (Bukareszt, Rumunia), członek zarządu, 2018) 
Instytut Bezpieczeństwa Biznesu Sp. Z o.o. (warszawa), prezes zarządu, (od 2015 r.) 
 
d) 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,  
Nie byłem w okresie ostatnich pięciu lat 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 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego; w 
okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymałem sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
e) 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,  
Nie pełniłem funkcji członka organu zarządzającego albo nadzorczego, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
podmiotach upadłych, objętych restrukturyzacją, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. 
 
f) 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, 
Nie prowadzę. 
 
g) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze Sądowym 
Nie figuruję. 
 
 
 


