
Aneta Kazieczko 

Wykształcenie: 

Pani Aneta Kazieczko jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej i Zarządzania Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Bankowość i Finanse. Praca magisterska na temat 

funkcjonowania funduszy inwestycyjnych (1989 – 1994). 

W latach 2001 – 2003 Wyższa Szkoła Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, studia podyplomowe 

z zakresu Metodologii Badań Ekonomicznych, będące przygotowaniem do pracy doktorskiej z zakresu 

kryzysów walutowych. 

Doświadczenie zawodowe: 

Pani Aneta Kazieczko od 2009 roku prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie jest Członkiem Rad 

Nadzorczych spółek: SCO-PAK S.A., PlastPack Company S.A., Skippi Yachts S.A., Euro Trade Zen 

SA, ZSB Ferno Sp. z o.o., European Power Group SA, Drewex SA z możliwością zawarcia układu.  

 W latach 2006, 2008-2010 zatrudniona w spółce Chemia Polska Sp. z o.o. na stanowisku 

Dyrektora Biura Finansowo – Księgowego 

 W 2007 roku zatrudniona w Biurze Skarbnika PZU SA i PZU Życie SA na stanowisku 

głównego specjalisty w zakresie zarządzania aktywami 

 W okresie 2005-2006 zatrudniona w IPO Sp. z o.o. na stanowisku menadżera finansów rynku 

kapitałowego 

 W latach 2002-2005 zatrudniona w spółce Zelmot SA na stanowisku doradcy Zarządu ds. 

ekonomicznych 

 W latach 2001-2002 zatrudniona w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA na 

stanowisku kierownika sekcji rynku niepublicznego 

 W latach 1999-2000 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku konsultanta 

Banku Światowego w zakresie prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa 

Była członkiem Rad Nadzorczych: Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A., 

Cementownia Groszowice Sp. z o.o., Zakłady Azotowe Kędzierzyn Koźle SA, Zakłady Podzespołów 

Radiowych MIFLEX SA w Kutnie, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 

1 Grupa Wrocławska Jedynka SA., Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD 

Poznań S.A., Konińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Opakomet SA w Krakowie, PPU PRI 

Bazalt S.A. 

Zgodnie z Oświadczeniem: 

 Pani Aneta Kazieczko nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla 

Spółki. 

 Pani Aneta Kazieczko nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie była, za wyjątkiem 

wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce 

kapitałowej lub osobowej. 

 W stosunku do Pani Anety Kazieczko nie zostały wydane żadne wyroki związane z 

przestępstwami oszustwa. 

 Pani Aneta Kazieczko nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 Pani Aneta Kazieczko pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Drewex S.A. z możliwością 

zawarcia układu. Upadłość Drewex S.A. z możliwością zawarcia układu została ogłoszona w 

dniu 28 listopada 2011 roku. Poza w/w funkcją nie pełniła funkcji członka organu 



zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu 

komisarycznego ani likwidacji. 

 Pani Aneta Kazieczko nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 Pani Aneta Kazieczko nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

  



Marcin Kłopociński 

 

Wykształcenie: 

Pa Marcin Kłopociński posiada wykształcenie niepełne wyższe - przerwane studia na V roku 

Politechniki Warszawskiej na kierunku organizacja i zarządzanie przemysłem. 

Doświadczenie zawodowe: 

Pan Marcin Kłopociński zajmuje się inwestycjami kapitałowymi oraz restrukturyzacją 

przedsiębiorstw. Posiada pakiety akcji wielu spółek publicznych i niepublicznych. 

 

 2004 – obecnie - Prezes Zarządu Private Investors Sp. z o.o. 

 1995 – 2003 - Prezes Zarządu Masko-Graham Sp.z o.o. (obecna nazwa: Graham Packaging 

Poland) 

 1986 – 1995 - Działalność gospodarcza 

 1988 – 1990 - Prezes Zarządu Simple Sp. z o.o. (obecnie: Simple S.A.) 

 1983 – 1986 - Prezes Zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "Marysin" 

 

Uczestnictwo w radach nadzorczych: 

 2012 – obecnie    Expedyt Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 

 2011 – obecnie  Plast Pak Company S.A. – członek Rady Nadzorczej 

 2009 – obecnie   Gymnasion S.A. w upadłości likwidacyjnej – członek Rady Nadzorczej 

 2012 – 2013 LZMO S.A. – członek Rady Nadzorczej 

 2012 – 2013 Baltic Ceramics S.A. – członek Rady Nadzorczej 

 2011 – 2013 LST Capital S.A. – członek Rady Nadzorczej 

 2008 – 2013 Benefit Multimedia S.A. – przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej  

 2001 – 2003  Simple S.A. – członek Rady Nadzorczej 

Zgodnie z Oświadczeniem: 

 Pan Marcin Kłopociński nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie 

dla Spółki. 

 Pan Marcin Kłopociński nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem 

wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce 

kapitałowej lub osobowej. 

 W stosunku do Pana Marcina Kłopocińskiego nie zostały wydane żadne wyroki związane z 

przestępstwami oszustwa. 

 Pan Marcin Kłopociński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 Pan Marcin Kłopociński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Gymnasion S.A. w 

upadłości likwidacyjnej. Upadłość Gymnasion S.A. została ogłoszona w dniu 31 sierpnia 

2010 roku. Poza w/w funkcją nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego 

ani likwidacji. 

 Pan Marcin Kłopociński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 Pan Marcin Kłopociński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 



Przemysław Kołakowski 

 

Wykształcenie: 

 

Pan Przemysław Kołakowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

Pan Przemysław Kołakowski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu inwestycji kapitałowych 

w akcje spółek publicznych i niepublicznych, obligacje, fundusze inwestycyjne, również na rynku 

zagranicznym oraz jest członkiem Rad Nadzorczych. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

 

 kwiecień 2013 – obecnie – REMA S.A – Członek Zarządu 

 czerwiec 2012 - obecnie – Własna działalność gospodarcza „Przemysław Kołakowski” 

 czerwiec 2012 – grudzień 2013 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Eurosnack S.A. 

 czerwiec 2012 – październik 2012 - Barański & Bartosiak Kancelaria Adwokacka sp. p. - 

prawnik 

 marzec 2011 - marzec 2012 - Kancelaria Prawnicza Wardyński i Wspólnicy sp. k. - prawnik 

 sierpień 2010 - listopad 2010 - Gymnasion S.A. Członek Komitetu Audytu 

 czerwiec 2010 - obecnie - Gymnasion S.A. Członek Rady Nadzorczej. 

 

Zgodnie z Oświadczeniem: 

 Pan Przemysław Kołakowski nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne 

znaczenie dla Spółki. 

 Pan Przemysław Kołakowski nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za 

wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej 

spółce kapitałowej lub osobowej. 

 W stosunku do Pana Przemysława Kołakowskiego nie zostały wydane żadne wyroki związane 

z przestępstwami oszustwa. 

 Pan Przemysław Kołakowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 Pan Przemysław Kołakowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Gymnasion S.A. w 

upadłości likwidacyjnej. Upadłość Gymnasion S.A. została ogłoszona w dniu 31 sierpnia 

2010 roku. Poza w/w funkcją nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego 

ani likwidacji. 

 Pan Przemysław Kołakowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku 

do działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 Pan Przemysław Kołakowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
 

  



Wojciech Wesoły 

 

Wykształcenie: 

 

Pan Wojciech Wesoły jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 

kierunek Zarządzanie i Marketing. W latach 2006 – 2007 ukończył podyplomowe studium 

Menadżersko – Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Gospodarki 

Światowej.  

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

Pan Wojciech Wesoły jest obecnie Członkiem Rad Nadzorczych spółek: Skippi Yachts S.A., 

European Power Group S.A., New Gym S.A., F-ComoFit S.A., Drewex S.A. w upadłości układowej. 

 

 marzec 2013 - obecnie - Prezes Zarządu IMPEL Cash Asekuracja Sp. z o.o. 

 lipiec 2011 - obecnie - Wiceprezes Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o. 

 2004 - obecnie - Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o. Dyrektor Handlowy (od sierpnia 

2006 roku). W okresie od 2005 roku do sierpnia 2006 roku Z-ca Dyrektora 

Handlowego, od września 2004 roku do grudnia 2005 roku Specjalista ds. Usług. 

 2003 – 2003 - Axel Springer Kontakt Sp. z o.o.  

 2002 – 2003 - Bastion Consulting Group Sp. z o. o.  

Zgodnie z Oświadczeniem: 

 Pan Wojciech Wesoły nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla 

Spółki. 

 Pan Wojciech Wesoły nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem 

wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce 

kapitałowej lub osobowej. 

 W stosunku do Pana Wojciecha Wesołego nie zostały wydane żadne wyroki związane z 

przestępstwami oszustwa. 

 Pan Wojciech Wesoły nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 Pan Wojciech Wesoły pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Drewex S.A. z możliwością 

zawarcia układu. Upadłość Drewex S.A. z możliwością zawarcia układu została ogłoszona w 

dniu 28 listopada 2011 roku. Poza w/w funkcją nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu 

komisarycznego ani likwidacji. 

 Pan Wojciech Wesoły nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji. 

 Pan Wojciech Wesoły nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 Pan Wojciech Wesoły nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

 

 

 

 



Tomasz Różycki 

 

Wykształcenie: 

 

Pan Tomasz Różycki ukończył studia magisterskie o specjalizacji - Strategic Management na 

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, Rotterdam, Holandia (2008-2012) oraz 

studia licencjackie Law with European Legal Systems na University of East Anglia, Norwich, Wielka 

Brytania (2004-2008).  

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

 sierpień 2013 – obecnie - zastępca Dyrektora Zarządzającego w SAR PW Sp. z o.o. Sp. k. 

 październik 2012 – lipiec 2013 - Specjalista w Wydziale Rozwoju Strategicznego PKP 

CARGO S.A.  

 styczeń 2012 – wrzesień 2012 - konsultant Zarządu w SAR PW Sp. z o.o. Sp. k. 

 2009 – obecnie – Członek Zarządu SAR PW Sp. z o.o.  

Zgodnie z Oświadczeniem: 

 Pan Tomasz Różycki nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla 

Spółki. 

 Pan Tomasz Różycki nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem wyżej 

opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej 

lub osobowej. 

 W stosunku do Pana Tomasza Różyckiego nie zostały wydane żadne wyroki związane z 

przestępstwami oszustwa. 

 Pan Tomasz Różycki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 Pan Tomasz Różycki nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji. 

 Pan Tomasz Różycki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 Pan Tomasz Różycki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


