
Silvio Fabio BRESCACIN 
Członek Rady Nadzorczej of Organic Farma Zdrowia SA. termin upływu kadencji: kadencja upływa 
29/09/2025 
Ukończył wydział rolnictwa na Uniwersytecie w Padwie. Założyciel (z kilkoma przyjaciółmi)  jednego z 
pierwszych sklepów z żywnością ekologiczną we Włoszech. Założyciel firmy dystrybucyjnej, która 
przekształciła się w Ecor, a następnie EcorNaturaSì. 
Obecnie Prezes i Dyrektor Generalny EcorNaturaSì spa, wiodącego włoskiego dystrybutora 
produktów ekologicznych i biodynamicznych dedykowanych do sprzedaży specjalistycznej.  
Działalność poza emitentem nie ma dla emitenta znaczenia.  
Od 2012r. Prezes i Dyrektor Generalny EcorNaturaSì spa.  
Nie było prawomocnych wyroków, na mocy których zostałby skazany za przestępstwa oszustwa w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,  prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Fausto Iori,  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. termin upływu kadencji: kadencja 
upływa 29/09/2025 
Magister Inżynier Elektronik (Uniwersytet w Padwie, Włochy), doktorat na Uniwersytecie Berkeley, 
Kalifornia. Założyciel firmy doradczej; Dyrektor Global Innovation in Reply; Założyciel biodynamicznej 
społecznej spółdzielni rolniczej i prezes dwóch Towarzystw Promocji Społecznej  
Teraz CEO EcorNaturaSì spa; 
Działalność poza emitentem nie ma dla emitenta znaczenia.  
Dyrektor Zarządzający EcorNaturaSi SpA. od stycznia 2019 roku.  
Nie było prawomocnych wyroków, na mocy których zostałby skazany za przestępstwa oszustwa w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Wiktor Raszkowski  
członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. termin upływu kadencji: kadencja upływa 
29/09/2025 
 
W 2012 roku ukończył studia I stopnia na kierunku Socjologia w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Również w 2012 r. rozpoczął pracę na rynku kapitałowym jako analityk 
biznesowy w spółce Invest Concept Sp. z o.o., która jest Autoryzowanym Doradcą w ASO 



NewConnect. W latach 2015-2018 r. pracował w Getin Noble Bank S.A., jako specjalista od kredytów 
strukturalnych. Od listopada 2018 r. pracuje jako Menadżer Klientów Strategicznych w Banku Polskiej 
Spółdzielczości S.A.  
Działalność poza emitentem nie ma dla emitenta znaczenia.  
Pan Wiktor Raszkowski jest wspólnikiem MAZOVIA REAL ESTATES Sp. z o.o. 
Nie było prawomocnych wyroków, na mocy których zostałby skazany za przestępstwa oszustwa w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustaw y z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Michael Anders 
członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. termin upływu kadencji: kadencja upływa 
29/09/2025 
W 1993 roku ukończył studia na Uniwersytecie Witten/Herdecke na wydziale Ekonomii. 
Przez pierwsze lata pracy zdobył doświadczenie w zakresie bankowości oraz zarządzania dużymi 
projektami non profit. W kolejnych latach działalności: 
styczeń 1996 - czerwiec 1999 IMBUS GmbH – Dyrektor Generalny 
sierpień 2004 - grudzień 2008 Kanclerz i Dyrektor Zarządzający Alanus University Alfter a także 
Dyrektor Zarządzający Fundacji Alanus, Alfter. 
grudzień 2008 - grudzień 2012 r. - Dyrektor Handlowy i Kanclerz przy University of Witten / Herdecke 
i Dyrektor Zarządzający filii uczelni 
od stycznia 2013 r. ISI Initiative of Social Impact GmbH - Dyrektor Generalny 
od sierpnia 2014 Software AG – Fundacja - Kierownik projektu 
od 2018 – Agri Cultura SpA członek Rady Nadzorczej  
Działalność poza emitentem nie ma dla emitenta znaczenia.  
Nie było prawomocnych wyroków, na mocy których zostałby skazany za przestępstwa oszustwa w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Michał Dąbrowski 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. termin upływu kadencji: kadencja 
upływa 29/09/2025 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
 W latach1994-1999 pracowałem w koncernach BP, Amoco i Leroy Merlin na stanowiskach 
związanych z pozyskiwaniem nieruchomości oraz uzyskiwaniem decyzji administracyjnych dla 



inwestycji. Od 1999 do dzisiaj zajmuje się przygotowaniem nieruchomości pod inwestycje. 
(pozyskiwanie nieruchomości, scalanie, podziały, przygotowanie decyzji administracyjnych, 
planowanie przestrzenne). 
Działalność poza emitentem nie ma dla emitenta znaczenia.  
Udziałowiec do 2018 roku i Prezes do końca 2021 roku w Wapienniki i Kamieniołomy Pychowickie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
Nie było prawomocnych wyroków, na mocy których zostałby skazany za przestępstwa oszustwa w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej 
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
 


