
Członek Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. 

(1) Imi ę, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Artur Lebiedziński – Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 16 grudnia 2021 (mandat wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok). 

(2) Opis kwalifikacji i do świadczenia zawodowego 

Wykształcenie: 

1. MBA, International Institute for Management Development (IMD), Lozanna (2003) 

2. Mgr, Szkoła Główna Handlowa Warszawa, Kierunek Zarządzanie i Marketing (1993 – 1998) 

 

Kariera Zawodowa: 

2017–2020  Członek Zarządu, Greenstone Sp. z o.o., Warszawa 
(Greenstone Sp. z o.o. - podmiot zarządzający portfelem nieruchomości 
komercyjnych, zlokalizowanych w polskich miastach regionalnych) 

 
2013 – 2016 Prezes Zarządu, Polski Holding Nieruchomości SA (PHN SA), Warszawa  

(PHN SA - podmiot dominujący Grupy Kapitałowej notowanej na WGPW o 
aktywach powyżej 2 MLD PLN, (ponad 150 nieruchomości w całym kraju))  

  
2007–2013  Założyciel & Partner Zarządzający, OMNICAPITAL, Warszawa 

(Usług bankowości inwestycyjnej i doradztwa finansowego w projektach fuzji i 
przejęć oraz pozyskania kapitału własnego i dłużnego) 

 
2006 – 2007 Dyrektor, Bank Societe Generale, Dział Finansowania Strukturalnego, 

Warszawa 
(Realizacja transakcji finansowania strukturalnego i dłużnego w Polsce dla głównych 
linii biznesowych Banku Societe Generale) 

 
2004 – 2006 Wice-Dyrektor, CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., Warszawa  

(Projekty doradcze w zakresie fuzji i przejęć oraz debiutów giełdowych)  
 

2001 – 2002 Manager (Emerging Europe, Middle East & Africa), Bank of America N.A., 
Londyn 
(Transakcja fuzji i przejęć oraz pozyskania finansowania dłużnego dla klientów z 
Europy Środkowej i Wschodniej) 

 

1997 – 2000  Analityk - Zastępca Dyrektora, CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., Warszawa 
(Projekty doradcze w zakresie fuzji i przejęć, projekty prywatyzacyjne) 

W czasie swojej kariery zawodowej członek Rad Nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w chwili obecnej 
Korporacji KGL SA, BBI Development SA, General Property Sp. z o.o.  

 

(3) Potwierdzenie / zmiana poniższych oświadczeń Członka: 

Członek nie wykonuje poza Spółką działalności, która ma istotne znaczenie dla Spółki.  

Członek nie był w okresie ostatnich pięciu lat 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, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 



przepisów prawa, jak również w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Członka nie został wydany sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

W stosunku do podmiotów, w których Członek pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  
w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Członek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

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

(4) Funkcje pełnione przez Członka 

W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat wszystkich spółek prawa handlowego, w których, 
w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Członek był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy Członek nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem. 

 

Spółka prawa handlowego Funkcja Czy funkcja jest nadal pełniona? 
Korporacja KGL SA  Członek Rady Nadzorczej  TAK 
BBI Development SA  Członek Rady Nadzorczej  TAK 
General Property Sp. z o.o.  Członek Rady Nadzorczej TAK 
Omnicapital Sp. z o.o.  Prezes Zarządu, udziałowiec  TAK 
Początek Marta Lebiedzinska i 
Wspólnicy Sp.J.  Wspólnik TAK 
Greenstone Sp. z o.o.  Członek Zarządu, udziałowiec NIE 
Promenada Sopocka Sp. z o.o.  Wiceprezes Zarządu NIE 
Tensor Poland Sp. z o.o.  Członek Zarządu  NIE 
Unidevelopment SA Członek Rady Nadzorczej  NIE 
SmarterApps Sp. z o.o.  Członek Rady Nadzorczej NIE 

 

 

 

 

Warszawa, 24 czerwca 2021     Artur Lebiedziński 


