
Załącznik do raportu bieżącego IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.  

z dnia 25 września 2018 r.  
 

Dariusz Witkowski Członek Rady Nadzorczej – życiorys zawodowy zgodnie z § 10 pkt 20) załącznika Nr 

1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

a) termin upływu kadencji: 

29 czerwca 2019 roku 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

 

Pan Dariusz Witkowski pełnił funkcję Wiceprezesa w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. Piastował 

również stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. Wcześniej pełnił funkcję 

Prezesa Zarządu spółki Karen S.A notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 

latach 2009-2010 był zatrudniony w Konfederacji Pracodawców Polskich. Wcześniej przez trzy lata 

pracował w UniCredit CAIB Poland. W latach 2005-2006 zajmował stanowisko członka zarządu PKN 

Orlen odpowiedzialnego za nadzór nad grupą kapitałową koncernu. W latach 2004 - 2005 r. pracował 

jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiadając za procesy prywatyzacji, w 

szczególności w ramach ofert publicznych. W latach 2000-2004 był członkiem Komitetu Indeksów 

Giełdowych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1995 do 2004 r. pełnił funkcję 

dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – 

odpowiadał za procesy dopuszczania papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz nadzorował 

spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. 

Wykładowca na wielu konferencjach dotyczących rynku kapitałowego, nadzoru i publicznego obrotu 

papierami wartościowymi. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie wykonuje działalności poza emitentem o istotnym znaczeniu dla emitenta. 

d) 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: 

1) DW DM sp. z o.o. - Prezes Zarząd i wspólnik od 22.02.2017 r. do 14.06.2017 r., wspólnik od 

14.06.2017 r. – aktualnie 

2) Indywidualna działalność gospodarcza pod nazwą „Dariusz Witkowski Doradztwo Strategiczne” – 

według stanu na dzień 25.09.2018r. działalność ta jest zawieszona. 

3) Ventus Advisors sp. z o.o. - Członek Zarządu od 22.05.2015 r. do 12.10.2016r., wspólnik od 

10.04.2018 r. - aktualnie 

4) Technology Investments S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 9.02.2016 r. do 29.09.2017 r.  

5) Polski Dom Maklerski S.A. - Wiceprezes Zarządu od 12.05.2016 r. do dnia 7.10.2016 r. 

6) Arctic Paper S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 29.11.2013 r. do 2.08.2016 r. 



7) ZTL sp. z o.o. - Prezes Zarządu od 13.08.2012 r.  do 4.03.2016 r. 

8) Zortrax S.A. - Członek Rady Nadzorczej - od 25.06.2015 r. do 7.08.2015 r. 

9) KDPW_CCP S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 30.09.2014 r. do dnia 23.11.2015 r. 

10) Invictus Capital Group sp. z o.o. - wspólnik od 4.05.2015 r. do 29.10.2015 r.  

11) Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości likwidacyjnej - Prezes  Zarządu od 14.11.2011 r. do 

17.12.2014 r. 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa oszustwa w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat został 

wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego: 

Pan Dariusz Witkowski nie został skazany prawomocnymi wyrokami za przestępstwa oszustwa w 

okresie ostatnich pięciu lat. W okresie ostatnich pięciu lat został wydany sądowy zakaz działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Na dzień 

25.09.2018r. zakaz ten nie obowiązuje. 

e) 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: 

Złożony wniosek o upadłość Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. 

f) informacje czy jest prowadzona działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz czy jesteś wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej: 

Pan Dariusz Witkowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

g) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Pan Dariusz Witkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


