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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 
Piotr Białowąs 
Wiceprezes Zarządu  
Termin upływu II kadencji - 1 lipca 2016 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej oraz Podyplomowego 

Studium Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich Konsultant Funduszy Europejskich.  

Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od 2008 r. pracuje w INVESTcon GROUP SA, 

obecnie Wiceprezes, Dyrektor Działu Doradztwa Korporacyjnego. Pracował w Staropolskim Domu 

Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. Członek Polskiego Towarzystwa Certyfikacji 

Energii, Członek Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A., 

Wykładowca na kursach dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

 
Wiceprezes Zarządu INVESTcon GROUP S.A., spółki doradczo-inwestycyjnej notowanej na rynku 
regulowanym GPW. 
 
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: 
INVESTcon GROUP S.A. – nadal 
Inwest Consulting S.A. – do 2013 
 
Członek Rady Nadzorczej 
Tradebox S.A. - nadal 
Makora KHS  S.A. – nadal 
„CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF" SPÓŁKA AKCYJNA - nadal 
Pozbud T&R S.A. – do 2010 
Polman S.A. – do 2011 
Maxipizza S.A. – do 2011 
 
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.  
Jest wiceprezesem Zarządu INVESTcon GROUP S.A., spółki doradczo-inwestycyjnej notowanej na 
rynku regulowanym GPW, autoryzowanego doradcy NewConnect i Catalyst. Działalność INVESTcon 
GROUP S.A. może być konkurencyjna w stosunku do IPO Doradztwo Strategiczne S.A., przy czym 
INVESTcon GROUP S.A. jest istotnym akcjonariuszem IPO Doradztwo Strategiczne S.A. 
 
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. 


