
 
a) imi ę, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnio ne w ramach emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jak ą dana osoba została powołana 
 
Adam Janusz Wiśniewski – członek Rady Nadzorczej 
 
 
b) opis kwalifikacji i do świadczenia zawodowego 
 
Wykształcenie: wyższe, dr nauk prawnych 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
 
wrzesień 2008-obecnie Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, 

zajęcia ze studentami z prawa cywilnego, prawa 
finansowego, prawa pracy 

 
styczeń 2008-grudzień 2008 SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

S.A. w Warszawie, prokurent 
 
sierpień 2008-obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej „M4B” S.A. w 

Warszawie 
 
styczeń 2006-obecnie PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp.k. w 

Warszawie, wspólnik, specjalizacja: prawo cywilne, 
prawo handlowe, prawo hazardowe 

 
listopad 2004-marzec 2007 Nafta Polska S.A. w Warszawie, Główny Specjalista ds. 

Prawnych w Biurze Zarządu 
 
październik 2003–wrzesień 2008 Pracownia Prawa w Kolegium Nauk Społecznych i 

Administracji Politechniki Warszawskiej, asystent, 
zajęcia ze studentami z prawa cywilnego i prawa spółek 

 
grudzień 1998-październik 2004 Służewiec – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. 

z o.o., Doradca Prawny, Kierownik Działu 
Organizacyjno-Technicznego (Biuro Zarządu) 

 
c) wskazanie działalno ści wykonywanej przez dan ą osob ę poza emitentem, gdy 
działalno ść ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
nie dotyczy 
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarz ądzających  lub nadzorczych albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem 
 
grudzień 2011-obecnie Członek Rady Nadzorczej Mostostal S.A. w Legionowie 
 
listopad 2011-czerwiec 2013 Przewodniczący Rady Nadzorczej Saas Factory S.A. w 

Warszawie 



 
kwiecień 2009-lipiec 2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej „Plantpress” Sp. z o.o. 

w Krakowie 
 
sierpień 2008-obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej „M4B” S.A. w 

Warszawie 
 
styczeń 2006-obecnie PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp.k. w 

Warszawie, wspólnik 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na moc y których dana osoba została 
skazana za przest ępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pi ęciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pi ęciu lat osoba taka otrzymała 
sądowy zakaz działania jako członek organów zarz ądzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 
 
nie byłem skazany, nie mam żadnych wyroków 
 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadło ści, zarz ądu komisarycznego lub 
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pi ęciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w 
których dana osoba pełniła funkcje członka organu z arządzającego lub nadzorczego 
 
nie było takich przypadków 
 
g) informacj ę, czy dana osoba prowadzi działalno ść, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalno ści emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjn ej spółki 
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
 
nie prowadzę działalności konkurencyjnej i nie jestem członkiem organu w spółce 
prowadzącej działalność konkurencyjną 
 
h) informacj ę, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłu żników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
 
nie figuruję w rejestrze dłużników 


