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Życiorys zawodowy Pana Piotra Karmelity 
 
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 
Imię i nazwisko: Piotr Karmelita 
Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności 
Prezesa Zarządu Spółki  
Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Termin upływu kadencji Prezesa Zarządu: 16 września 2022 (2 miesiące) 
Termin upływu kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Czerwiec 2026 (5 lat) 
 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie 
finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i 
inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym. Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski 
BMT S.A. (w latach 1995-2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem  
(w latach 1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem 
Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny 
przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, 
obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz 
opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych. W latach 2002-2010 związany 
z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze  
seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI 
Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem  
o charakterze private equity. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Novavis Group Spółka Akcyjna. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów 
inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym. 
 
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: 

 
1. Novavis Group Spółka Akcyjna – Prezes Zarządu (obecnie) 
2. Impera Invest Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (obecnie) 

3. Impera Property Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik (obecnie) 

4. Exorigo Upos S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie) 

5. Lightsphere Sp. z o.o. – Wspólnik (obecnie) 

6. R Ventures I ASI Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie) 

7. KWK Sp. zo.o. w likwidacji – Członek Rady Nadzorczej (obecnie) 

8. Grupa HRC S.A. – Członek Rady Nadzorczej (do lipca 2020 r.) 
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9. Rubicon Partners Corporate Finance S.A. – Członek Zarządu (do października 2019 r.) 

10. Module Technologies S.A. – Członek Rady Nadzorczej (do listopada 2018 r.) 

11. Impera Consulting Sp. z o.o. – Wspólnik (do września 2019 r.)  

12. Sygnity Business Solution S.A. – Członek Rady Nadzorczej (do lipca 2019 r.)  

 
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 Pan Piotr Karmelita nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których  mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 
w Ustawie 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 Pan Piotr Karmelita nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za przestępstwo 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 lub 
likwidacja podmiotu, w którym Pan Piotr Karmelita pełnił funkcje 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: 

 
Pan Piotr Karmelita nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani 
nie jest 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: 
 
Pan Piotr Karmelita nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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