
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Cezary Nowosad 

Prezes Zarządu  

Termin upływu II kadencji: 1 lipca 2016 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Wykształcenie: 

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunki: fizyka i fizyka medyczna) oraz 

studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (kierunki: 

finanse i zarządzanie). Ukończył Studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych 

(Centrum Prywatyzacji). Uczestniczył w licznych szkoleniach specjalistycznych. Posiada uprawnienia 

do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

- 1997 r. – 2004 r. praca w MTS-CeTO S.A. – spółce prowadzącej pozagiełdowy obrót papierami 

wartościowymi (od 2000 r. praca na stanowisku Dyrektora Działu Rozwoju i Analiz) 

- 2000 r. – 2003 r. Koordynator ds. realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej skierowanej do 

małych i średniej wielkości spółek, dotyczącej wykorzystania instrumentów rynku kapitałowego,  

- 2004 r. – 2005 r. Doradca Prezesa Nafty Polskiej S.A. 

- 2005 r. – 2006 r. Członek Zarządu Nafty Polskiej S.A., a następnie Wiceprezes Zarządu 

- 2006 r. Wiceprezes Zarządu Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A. 

- Od 2006 r. (sierpień) do dnia zatwierdzenia Prospektu - Prezes Zarządu IPO Doradztwo  Strategiczne 

SA (dawniej „I.P.O. – Doradztwo Strategiczne” Sp. z o.o.) 

- Od 2006 r. (październik) do dnia zatwierdzenia Prospektu – działalność gospodarcza „Cezary 

Nowosad – Zarządzanie i Doradztwo” 

- Od 2010 r. (kwiecień) do dnia zatwierdzenia Prospektu – Prezes Zarządu INVISTA S.A.  

- Od 2010 r. (kwiecień) do 2012 r. (listopad) Prezes Zarządu INVISTA Dom Maklerski S.A. 

- Od 2012 r. (czerwiec) do 2013 r. (luty) – Członek Rady Nadzorczej GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. 

(dawniej jako Anti Sp. z o.o. następnie Anti S.A.) 

- Od 2012 r. (październik) do 2012 r. (listopada) - Członek Rady Nadzorczej  Nicolas Games S.A. 

- Od 2012 r. (listopad) do dnia zatwierdzenia Prospektu – Członek Rady Nadzorczej INVISTA Dom 

Maklerski S.A. 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

 

INVISTA Dom Maklerski S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

INVISTA S.A. - Prezes Zarządu 

Działalność gospodarcza „Cezary Nowosad – Zarządzanie i Doradztwo” 

 

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 

 

Członek Zarządu: 

- IPO Doradztwo Strategiczne SA - Prezes Zarządu (wcześniej, przed przekształceniem w spółkę 

akcyjną wspólnik oraz Prezes Zarządu w „I.P.O. Doradztwo Strategiczne” Sp. z o.o.) 

- INVISTA Dom Maklerski S.A. – Prezes Zarządu (do listopada 2012 roku)  



- INVISTA S.A. – Prezes Zarządu 

 

Członek Rady Nadzorczej: 

- INVISTA Dom Maklerski S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

- GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. (wcześniej jako Anti Sp. z o.o. następnie Anti S.A.) - Członek Rady 

Nadzorczej 

- Nicolas Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 

Wspólnik: 

- Grand Cru Sp. z. o.o. (na dzień zatwierdzenia Prospektu Grand Cru S.A.) - wspólnik (po 

przekształceniu spółki - akcjonariusz) - Pan Cezary Nowosad posiada bezpośrednio 400.000 akcji 

stanowiących 1,94% kapitału zakładowego oraz dających 1,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki 

- Polish Sport Agency Sp. z o.o. – wspólnik, Pan Cezary Nowosad posiadał 500 udziałów dających 5% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

- Domenomania Sp. z o.o. – wspólnik, po przekształceniu w spółkę akcyjną –akcjonariusz 

(Domenomania S.A. - spółka publiczna), posiada akcje w ilości poniżej 5% głosów na WZA 

- Kinomaniak Sp. z o.o. (Kinomaniak S.A., Concepto S.A. obecnie Immofund S.A.) – wspólnik, po 

przekształceniu w spółkę akcyjną - akcjonariusz -   (Immofunf S.A. -spółka publiczna), posiada akcje w 

ilości poniżej 5% głosów na WZA 

- Velto Sp. z o.o.– wspólnik, po przekształceniu w spółkę akcyjną - akcjonariusz (Velto S.A. - spółka 

publiczna), posiada akcje w ilości poniżej 5% głosów na WZA 

- Macro Games Sp. z o.o. – wspólnik, po przekształceniu w  spółkę akcyjną - akcjonariusz) - (Macro 

Games S.A. - spółka publiczna), posiada akcje w ilości poniżej 5% głosów na WZA 

 

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 

 

Brak 

 

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 

 

Brak 

 

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 

 

Pan Cezary Nowosad posiada zgodę organów Spółki na wykonywanie działalności konkurencyjnej. 

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta, może być konkurencyjna w stosunku do 

IPO Doradztwo Strategiczne S.A., przy czym IPO Doradztwo Strategiczne S.A. jest akcjonariuszem 

INVISTA SA. 

 

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

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

 

Nie figuruje. 


