
Łukasz Żuk  
a. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

Łukasz Żuk, Członek Rady Nadzorczej, koniec kadencji 12 czerwca 2024 r. 

b. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.  

Pan Łukasz Żuk posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych 
i nadzorczych, kompetencje w zakresie rynków kapitałowych i finansowych, restrukturyzacji 
przedsiębiorstw oraz rynku nieruchomości, a także związanych z tymi obszarami zagadnień prawnych. 
Wykształcenie zdobywał podczas studiów na wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu 
Warszawskiego. W latach 1994-2001 prezes Zarządu Parkiet Media S.A (wcześniej Parkiet sp. z o.o.), 
wydawcy Gazety Giełdy Parkiet; członek licznych Rad nadzorczych, także spółek publicznych: IDM S.A. 
(2006-2009), Ceramika Nowa Gala S.A. (2010-2020), Skyline Investment S.A. (od 2021). 

c. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta. 

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

d. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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, 

1997 – obecnie: Prezes Zarządu Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 
2007 – obecnie: Prezes Zarządu Instalexport S.A.  
2013 – obecnie: Prezes Zarządu Instalexport Inwestycje sp. z o.o. 
2014 – obecnie: Prezes Zarządu GMA Park I sp. z o.o. 
2016 – obecnie: Prezes Zarządu IMW PM (POLAND) sp. z o.o. 
2018 – obecnie: Członek Rady Nadzorczej w Moderndach sp. z o.o. w restrukturyzacji 
2018 – obecnie: Prezes Zarządu w IN Development sp. z o.o. 
2019 – obecnie: Członek Zarządu Art.&Invest – Sztuka i Inwestycje sp. z o.o. 
2010 – 2020: Członek Rady Nadzorcze Ceramika Nowa Gala S.A. 
2021 – obecnie: Członek Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. 

e. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana 
za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie 
co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 
orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 
prawa handlowego. 

f. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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. 

• Instalexport S.A. – postępowanie sanacyjne  
o Okoliczności: kryzys po roku 2008 na rynku nieruchomości i wykonawstwa budowlanego 
o Otwarcie postepowania: 12.04.2016 r. 
o Zatwierdzenie przez sąd wykonania układu: 18.08.2020 r. 

 



• Moderndach sp. z o. o. postępowanie sanacyjne, Instalexport S.A. posiada udział 7,74% 
w kapitale.  
o Okoliczności: kryzys po 2008 roku na rynkach związanych z wykonawstwem budowlanym. 
o Otwarcie postepowania: 14.02.2018 r. 
o Nie zakończone, spółka prawdopodobnie zostanie postawiona w stan upadłości 

likwidacyjnej. 
• Nieruchomości Inwestycje Sp. z o.o. (spółka celowa z grupy Instalexport S.A.) 

o Okoliczności: kryzys na rynku nieruchomości i wykonawstwa budowlanego po roku 2008. 
o Wniosek o upadłość: 12.2015 r. 
o Postanowienie Sądu o likwidacji: 05.2018 r. 

g. 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. 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

h. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


