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PAWEŁ MISIUREWICZ
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Z wykształcenia fizyk, w czasie studiów współzałożyciel pierwszego w Polsce Junior 
Enterprise. Na początku lat 90-tych współpracował z Ambasadą Francji przy wprowa-
dzaniu przedsiębiorstw francuskich na rynek polski. Jeszcze w trakcie studiów zało-
żył pierwszą swoją firmę (Passus Sp. z o.o.), której Prezesem i głównym udziałow-
cem jest do dzisiaj. Spółka zdobyła wiele nagród biznesowych m.in. Diamenty Forbesa  
i kilkukrotnie Gazelę Biznesu. W ciągu 25 lat stworzył lub współtworzył kilkanaście firm 
w branży teleinformatycznej. W 2008 roku ukończył 2 letni kurs Zarządzania Strate-
gicznego w Canadian Institute of Management prowadzony na licencji Harvard Business 
School. Włada biegle językami angielskim i francuskim, a poza tym – hiszpańskim  
i rosyjskim. 

 � Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znacze-
nie dla Emitenta.

 � Spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była 
członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskaza-
niem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem 

 9 Passus Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik – do dzisiaj

 9 Passus S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej i akcjonariusz – do dzisiaj

 9 Datapolis.com Sp. z o.o. – Wiceprezes i wspólnik – do dzisiaj

 9 Embedos Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik – obecnie tylko wspólnik

 9 Incepto Polska sp. z o.o. – likwidator - obecnie

 9 Aigard Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej i wspólnik

 9 Opinia24 Sp. z o.o. – wspólnik – do dzisiaj

 9 dMP4 Sp. z o.o. – wspólnik – do dzisiaj

 � Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa 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 przestęp-
stwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów  
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 � Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwida-
cji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w któ-
rych dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Incepto Polska Sp. z o.o. – likwidator - obecnie

 � Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w sto-
sunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki  
cywilnej 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 konku-
rencyjnej osoby prawnej.

 � 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.
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JACEK FIGUŁA
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Magister Inżynier Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w 
Poznaniu, Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Krakowie (Master of Business Admi-
nistration) oraz Master of Business Administration – Wyższa Szkoła Zarządzania – Kra-
ków – 2000 oraz Thames Valley Univestity w Londynie (Master of Business Administra-
tion). Posiada bogate doświadczenie zawodowe w branży teleinformatycznej wynikające 
z zajmowanych stanowisk w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. W latach 
1998 – 2009 pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży, a następnie zarządzał polskim oddzia-
łem firmy Nortel, odpowiadał za sprzedaż w UPC Polska a następnie w latach 2010 – 
2017 pełnił funkcję Szefa Sprzedaży w Cisco Systems Polska. Od stycznia 2017 roku na 
stanowisku Chief Commercial Officer, Executive Director w Billon Group Ltd.

 � Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem,  gdy działalność ta ma istot-
ne znaczenie dla emitenta soba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej 
istotne znaczenie dla Emitenta.
Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znacze-
nie dla Emitenta.

 � 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 nadal jest wspólnikiem 

 9 10.2015 - obecnie Billon Group Ltd – współwłaściciel

 9 04.2017 - obecnie Billon Solution Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej

 9 02.2017 - obecnie Safe Kiddo Sp. z o.o. – współwłaściciel

 9 08.2018 - obecnie Safe Kiddo Sp z o.o. Spółka Komandytowa – współwłaściciel

 9 04.2013 – obecnie MGMV Sp. z o.o. – współwłaściciel

 9 01.2017 – obecnie Wisenet Sp. z o.o. – udziałowiec

 � Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa 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 przestęp-
stwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów  
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 � Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwida-
cji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w któ-
rych dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisa-
rycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

 � Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w sto-
sunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cy-
wilnej 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 konku-
rencyjnej osoby prawnej.

 � Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pro-
wadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
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PHILIPPE PASCAL RENE GAUTIER
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Obywatel Francji, Absolwent Ekonomii na Paris University VI (Francja). W latach 1991-
2007 wykładowca ekonomii na Uniwersytecie Paryskim. Od 1999 r Oficer Łącznikowy 
Banku Światowego na Francję. Od 20 lat w MEDEF (dawniej CNPF - Konfederacja Praco-
dawców Francuskich) obecnie jako jego CEO. W latach 2001-2010 pełnił funkcję Wice-
prezesa, a następnie Prezesa Zarządu CDE (Centre for the Development of Enterprises) 
w Brukseli. Obecnie jest członkiem Zarządu i Rad Nadzorczych kliku firm i stowarzy-
szeń biznesowych we Francji.

 � Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znacze-
nie dla Emitenta.

 � Spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była 
członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskaza-
niem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem 

 9 Członek Rad Nadzorczych bądź Członek Zarządu: 
- CFAT S.A.S. (Centre français des affaires de Téhéran) 
- CODIFOR (CODIFOR AFPI INTERNATIONALE) 
- MEDEF INTERNATIONAL

 9 Udziałowiec: 
- OTCex Group 
- Brokerhub Limited 
- Incepto Polska Sp. z o.o. w likwidacji 

 � Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa 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 przestęp-
stwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów  
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 � Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwida-
cji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w któ-
rych dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Incepto Polska Sp. z o.o. w likwidacji – Prezes Zarządu do roku 2016

 � Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w sto-
sunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki  
cywilnej 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 konku-
rencyjnej osoby prawnej.

 � Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pro-
wadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
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JACEK CZYKIEL
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (filia w Białymstoku), Wydział Ekonomiczny, 
kierunek Ekonomia Społeczna, specjalność Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna. W 
1997 r. ukończył Podyplomowe Studium Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw przy 
Uniwersytecie Warszawskim. W 1998 r. uzyskał Świadectwo Kwalifikacyjne uprawnia-
jące do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Karierę zawodową rozpoczął w 
1996 roku pełniąc m.in. funkcję starszego księgowego w Zakładzie doskonalenia Za-
wodowego w Białymstoku. Następnie w latach 1999-2000 na stanowisku księgowego w 
Ernst&Young usługi księgowe sp. z o.o. W latach 2012-2015 członek Rady Nadzorczej 
i Przewodniczący Komitetu Audytu w B3System S.A. (od maja 2012 do czerwca 2012 
Wiceprezes Zarządu w B3System delegowany z Rady Nadzorczej do czasowego wykony-
wania czynności). Od 2000 roku do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Finansowego 
w Beijer Ref Polska Sp. z o. o. Od 2015 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 11 bit 
studios S.A., a od 2019 roku także Przewodniczący Komitetu Audytu w tej spółce. 

 � Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem,  gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta
Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znacze-
nie dla Emitenta.

 � 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 nadal jest wspólnikiem 

 9 od 2015 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A. 

 9 od 2019 roku Przewodniczący Komitetu Audytu w 11 bit studios S.A. 

 � Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa 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 przestęp-
stwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów  
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 � Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwida-
cji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w któ-
rych dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisa-
rycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

 � Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w sto-
sunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki  
cywilnej 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 konku-
rencyjnej osoby prawnej.

 � Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pro-
wadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
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ŁUKASZ ŻUK  
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Pan Łukasz Żuk posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierow-
niczych 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 Za-
rządu 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). 

 � Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem,  gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta
Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znacze-
nie dla Emitenta.

 � 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 nadal jest wspólnikiem 

 9 1997 – obecnie: Prezes Zarządu Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o.

 9 2007 – obecnie: Prezes Zarządu Instalexport S.A. 

 9 2013 – obecnie: Prezes Zarządu Instalexport Inwestycje sp. z o.o.

 9 2013 - 2021: Członek Rady Nadzorczej Mebis TFI SA

 9 2014 – obecnie: Prezes Zarządu GMA Park I sp. z o.o.

 9 2016 – obecnie: Prezes Zarządu IMW PM (POLAND) sp. z o.o.

 9 2018 – obecnie: Członek Rady Nadzorczej w Moderndach sp. z o.o. w restrukturyzacji

 9 2018 – obecnie: Prezes Zarządu w IN Development sp. z o.o.

 9 2019 – obecnie: Członek Zarządu Art.&Invest – Sztuka i Inwestycje sp. z o.o.

 9 2010 – 2020: Członek Rady Nadzorcze Ceramika Nowa Gala S.A.

 9 2021 – obecnie: Członek Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. 

 � Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa 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 przestęp-
stwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów  
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 � Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwida-
cji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w któ-
rych dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

 9 Instalexport S.A. – postępowanie sanacyjne (okoliczności: kryzys po roku 2008 na 
rynku nieruchomości i wykonawstwa budowlanego, otwarcie postepowania w dn. 
12.04.2016 r. zatwierdzenie przez sąd wykonania układu w dn. 18.08.2020 r.).

 9  Moderndach sp. z o. o. postępowanie sanacyjne, Instalexport S.A. posiada 
udział 7,74% w kapitale. (okoliczności: kryzys po 2008 roku na rynkach związa-
nych z wykonawstwem budowlanym, otwarcie postepowania w dn. 14.02.2018 r. 
do dn. publikacji nie zakończone, spółka prawdopodobnie zostanie postawiona 
w stan upadłości likwidacyjnej). 

 9 Nieruchomości Inwestycje Sp. z o.o.. Spółka celowa z grupy Instalexport S.A. 
(okoliczności: kryzys na rynku nieruchomości i wykonawstwa budowlanego po 



Passus SA   |   ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa   |   Telefon (+48) 695 444 803   |   e-mail: passus@passus.com.pl   |   www.passus.com

roku 2008. Wniosek o upadłość 12.2015 r. postanowienie Sądu o likwidacji: 
05.2018 r.

 � Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w sto-
sunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki  
cywilnej 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 konkuren-
cyjnej osoby prawnej.

 � Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pro-
wadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


