
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA 
COSMA GROUP S.A.  

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

na jaką dana osoba została powołana, 
Dawid Kamola: Członek Rady Nadzorczej  
powołany: 24 stycznia 2023 r. na wspólną 3-letnią kadencję 
Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe Cosma Group S.A. za 2026 rok. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Dawid Kamola odpowiadał za Finanse jako Dyrektor Finansowy u drugiego co do wielkości w Polsce dystrybutora 
części zamiennych – MOTOPROFIL, a także współtworzyłem największą ̨ platformę w Polsce firmę car fleet 
management MOTO FLOTA. Odpowiadał za wdrożenia systemów BI dot. informacji zarządczych czy wdrożenie 
systemu CRM – Sales Force. Aktywnie uczestniczył w wsparciu i skoordynowaniu powstającej sieci Serwisowej 
ProfiAuto. Aktualnie pełni rolę lidera ds. wdrożeń́ projektów informatycznych w grupie kapitałowej Motiva. Jest 
współtwórcą marki 1PRIMO. Obecnie wdrożył w grupie kapitałowej systemy klasy TMS (interLAN Speed) oraz WMS 
(Qguar firmy Quantum). 
 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 
Nie dotyczy. 
 
4) 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 

 
Od 14.09.2022:  MTEAM sp. z o.o. – Członek Zarządu 
Od 18.08.2022:  GoAlbania Rental sp. z o.o. – Członek Zarządu 
Od 11.09.2020: Alemoto sp. z o.o. – Członek Zarządu 
Od 16.03.2020: Motiva Lab sp. z o.o – Członek Zarządu 
Od 22.12.2020 – 26.07.2020: Polska Czysta Energia SA – Członek Zarządu 
Od 02.10.2019: Motiva Technology sp. z o. – Wiceprezes Zarządu 
Od 18.09.2019 – 29.04.2020: Motiva Salesforce sp. z o.o – Członek Zarządu 
Od 29.04.2020: Motiva Salesforce sp. z o.o – Wiceprezes Zarządu 
Od 10.04.2020: Optimo Automotive sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
Od 10.12.2018: Promotiva SA – Członek Zarządu 
Od 23.11.2018 – 03.06.2020: GAT Polska (obecnie Carpunkt sp. z o.o.) – Prezes Zarządu 
Od 03.06.2020: GAT Polska (obecnie Carpunkt sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu 
Od 25.10.2018: Motiva Solutions sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
Od 19.10.2017: Motiva sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
 

 
5) 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 

Nie dotyczy. 
 
6) 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 

Nie dotyczy. 



 
7) 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 

Nie dotyczy. 
 
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
Nie dotyczy. 

 
 
 

……………………………………… 
(podpis) 
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