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Wykształcenie 
 

 
Wyższe ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 
Wydział Organizacji i Zarządzania, Kierunek Organizacja i 
Zarządzanie, rok ukończenia studiów 1991; studia podyplomowe w 
zakresie zarządzania gospodarką samorządu terytorialnego i 
państwowych podmiotów publicznych, Akademia Ekonomiczna w 
Poznaniu, Wydział Ekonomii, rok ukończenia studiów 2003; 
podyplomowe studium menadżerskie organizowane przez Wyższą 
Szkołę Bankową w Poznaniu, rok zakończenia 2006; studia 
doktoranckie Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, rok zakończenia 
studiów 2007. 

 
Zdobyte 
uprawnienia 
zawodowe / 
szkolenia 

 
• uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w 

spółkach Skarbu Państwa; 
• uprawnienia audytora w zakresie systemu zarządzania jakością 

ISO 9001; 
 
Doświadczenie 
zawodowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 1991 r. – 1996 r. asystent w Katedrze Bankowości w Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu; 
• 1992 r. – 1994 r. zastępca syndyka Wojewódzkiego 

Przedsiębiorstwa Rolno Przemysłowego Polskie Zakłady 
Zbożowe w Pile; 

• 1995 r. członek zarządu Domu Maklerskiego Polinwest S.A.; 
• 1995 r./1996 r. pełnomocnik zarządu ds. budżetów terenowych 

Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu; 
• 1996 r. – 1997 r. menadżer w Konsorcjum Raiffaisen Atkins 

Zarządzanie Funduszami S.A. w Warszawie, firmie zarządzającej 
Narodowym Funduszem Inwestycyjnym PROGRESS S.A. (pełnił 
funkcję członka rady nadzorczej, odpowiedzialnego za 
restrukturyzację oraz wzrost wartości spółek, w spółkach z 
programu NFI tj. Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX 
S.A. w Kutnie, Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego 
WIMA S.A. w Łodzi, Fagum Stomil S.A. w Łodzi, Bacutil S.A. 
w Katowicach, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Weglowego S.A. w Gliwicach); 

• 1997 r. – 1998 r. dyrektor finansowy w Jangraf Drukarnia 
Opakowań S.A. w Gorzowie Wlkp.; 

• 1999 r. – 2000 r. własna działalność gospodarcza w zakresie 
doradztwa gospodarczego; 

• 2000 r. – 2008 r. kierownik Działu Finansowego Zarządu 
Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakładu Budżetowego 
Miasta Poznania;  

• 2007 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Koziołki sp. z o.o. w Poznaniu; 

• 2006 r. – 2009 r. członek Rady Nadzorczej Inwest Consulting 
S.A. spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie (obecnie INC S.A.); 



 
 
 
 

• 2007 r. – 2009 r. członek Rady Nadzorczej Inwest Connect S.A. 
spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie; 

• 2007 r. – 2009 r. wiceprezes zarządu POZBUD T&R S.A. spółka 
notowana od 2008 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie (odpowiedzialny z ramienia spółki za pisanie 
prospektu emisyjnego i wprowadzenie spółki na parkiet 
podstawowy GPW w Warszawie S.A., odpowiedzialny za 
napisanie wniosku o dotację w ramach działania 4.4 Innowacyjna 
Gospodarka zakończonego pozyskaniem dla Spółki 
dofinansowania w kwocie ok. 6,0 mln PLN); 

• Od 2010 r. członek Rady Nadzorczej: T2 Investment S.A. (spółka 
publiczna notowana na rynku NewConnect prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), Rovita S.A. 
(spółka publiczna notowana na rynku NewConnect prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), IPO 
Doradztwo Strategiczne S.A. (spółka publiczna notowana na 
rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.), Multi-Service S.A.;  
 

• Od 2010 r. własna działalność w zakresie konsultingu pod firmą 
FM Consulting Bogdan Kasprzyk  

• Od 2013 r. prezes zarządu Folmax Druk sp. z o.o. – drukarnia 
fleksograficzna  

• Od 2014 r. prezes zarządu Imova House sp. z o.o. – produkcja 
opakowań miękkich 

• Od 2017 r. prezes zarządu Wawrów Office sp. z o.o. – wynajem 
nieruchomości biurowych  

 

 
Nie karany za przestępstwa oszustwa. 
Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w których 
zanotowano przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat.  
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. 
Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej. 
Nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej. 
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 


