
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach 

Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Paweł Kiciński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 

23.06.2024 r. 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Związany z biznesem od 2009 r. Wtedy też nawiązał współpracę z kontrahentami z Azji, 

z którymi współpracuje i pozostaje w dobrych relacjach do dzisiaj. Pozostaje w stałych 

relacjach z firmami i przedsiębiorcami z Azji, głównie Azji Południowo-Wschodniej 

(przede wszystkim Chiny, Hongkong). Zarządza spółkami kapitałowymi od 2011 r. do 

chwili obecnej. Czynny uczestnik obrotu gospodarczego. Aktywny inwestor 

w instrumenty finansowe oraz inne produkty notowane na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na rynku Forex. 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, 

gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

Nie dotyczy 

4) Wskazane 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 

Clown Polska S.A. (wraz z poprzednikiem prawnym: Clown Polska Sp. z o.o.) – Prezes 

Zarządu, kluczowy akcjonariusz (wspólnik) od 2011 r. do dzisiaj 

North Invest sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu oraz wspólnik od 2017 r. do dzisiaj 

Labocanna S.A. – Prezes Zarządu od 2018 r. do 2020 r. oraz członek Rady Nadzorczej  

w latach 2020 – 2021 

easyCALL.pl S.A. – Członek Zarządu od 2020 r. do 2021 r.   

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 ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego 

Nie dotyczy 



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 

Nie dotyczy 

7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, 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 

Wskazana osoba 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) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

 

 

 

 


