
 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Jarosław Ostrowski 

Wiceprezes Zarządu 

Termin upływu II kadencji - 1 lipca 2016 r. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1996 roku. Był wieloletnim pracownikiem, a od roku 2005 

Dyrektorem Departamentu Emitentów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca 2009 roku w 

Urzędzie KNF zajmował się zagadnieniami związanymi z publicznymi ofertami papierów 

wartościowych oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych. Brał udział w pracach 

legislacyjnych związanych z regulacjami rynku kapitałowego. 

 

Wielokrotnie jako prelegent prowadził wykłady i seminaria, współpracując m.in. z Uniwersytetem 

Warszawskim, Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Fundacją Rozwoju Rynku Kapitałowego, 

Fundacją Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego oraz 

wielu innymi organizacjami. 

 

W 2001 r. został powołany na eksperta krajowego ds. rynków kapitałowych współpracującego z CeTO 

S.A. oraz Ministerstwem Gospodarki w ramach rządowego programu „Kierunki działań Rządu wobec 

małych i średnich przedsiębiorstw do roku 2002”. 

 

Do roku 2003 współpracował z Fundacją na rzecz Kredytu Hipotecznego. 

 

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych pełniąc rolę eksperta m.in. w pracach 

legislacyjnych dotyczących rynku kapitałowego. 

 

Od kwietnia 2010 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w INVISTA Dom Maklerski S.A. (dawniej ECM 

Dom Maklerski S.A.).  

 

Jest autorem licznych publikacji związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi oraz 

emisją papierów dłużnych. Uczestniczył w wielu konferencjach i szkoleniach związanych z rynkiem 

kapitałowym, w tym w szkoleniu dotyczącym zasad i regulacji związanych z wprowadzeniem 

papierów wartościowych do publicznego obrotu zorganizowanego przez U.S Securities and Exchange 

Commission w Waszyngtonie. Wykładał m.in. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie 

na Wydziale Finansów i Bankowości, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie Studia 

Podyplomowe dla Doradców Inwestycyjnych oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Handel Wewnętrzny. 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

 

INVISTA Dom Maklerski S.A. - Wiceprezes Zarządu 

 

  



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 

 

Macro Games S.A. (od stycznia 2013 r.) - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

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 

 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. 

 

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. 


