
Życiorys zawodowy pana GUTTORM SELLEVOLL HUNSKAR 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, 

na jaką dana osoba została powołana: 

Imię i nazwisko: GUTTORM SELLEVOLL HUNSKAR 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej, inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak  

termin upływu kadencji: 27 czerwca 2022 r. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

W sierpniu 2015 r. ukończyłem Cass Business School w Londynie, uzyskując stopień MSc w zakresie inwestycji 

w nieruchomości. Wcześniej z wyróżnieniem ukończyłem SKEMA Business School w Nicei, uzyskując stopień 

MSc w zakresie rynków finansowych i inwestycji. 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 

Stanowisko i pełna firma spółki: Dyrektor Wykonawczy, Goldman Sachs Bank Europe 

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: 

Nie jestem już Członkiem Zarządu następujących podmiotów: Rodovre Uity 2/PS, Rodovre Evco Aps, Rodovre 

GP Aps, Gateway Acquisions Aps, Hygge Aps 

e) 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: 

W okresie ostatnich pięciu lat nie zostałem 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 oraz 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 w związku z popełnieniem oszustwa. 



f) 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 miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny ani likwidacja 

podmiotu, w którym pełniłem funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

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 prowadzę konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jestem wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 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 figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


