
 Życiorys zawodowy Pana Michała Łukasza Kwiatkowskiego 
 
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 

imię i nazwisko: Michał Łukasz Kwiatkowski 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
termin upływu kadencji: 31.12.2022 r., przy czym mandat członka organu wygasa najpóźniej z 
dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 r. 

 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Pan Michał Kwiatkowski posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie bankowości 
inwestycyjnej, corporate finance, transakcji M&A i zarządzania finansami przedsiębiorstw. 
Pracował przy kilkunastu transakcjach kapitałowych, od branży przemysłowej po nowe 
technologie. Doradzał klientom przy procesach pozyskiwania kapitału (pre-IPO, IPO, SPO), 
współtworzył strategie finansowe, zarządzał finansami spółek z branży handlowej. Członek Rad 
Nadzorczych spółek publicznych. 
W latach 2016-2021 pracował jako Dyrektor Inwestycyjny w Highway Capital PLC notowanym na 
London Stock Exchange. W latach 2021-22 pracował jako M&A / Business Development Manager 
w KROSS S.A. 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Executive MBA INE PAN. 
 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 
 

brak 
 

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: 

 
Medical Cannabis S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; listopad 2017 - obecnie 
 
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 Michał Kwiatkowski nie został 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 Pan Michał Kwiatkowski nie otrzymał sądowego zakaz działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 
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 Michał Kwiatkowski pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 

 
g) 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: 

 
Pan Michał Kwiatkowski 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 Michał Kwiatkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  


