
Informacje dotyczące Pana Jarosława Ostrowskiego 

  

Jarosław Ostrowski Członek Rady Nadzorczej – życiorys zawodowy zgodnie z § 10 pkt 20) załącznika Nr 

1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.  

a) termin upływu kadencji:  

29 czerwca 2022 roku  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:   

Prezes Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. od października 2014 r. do lipca 2018 r., a od września 

2010 r. do października 2014 r. - Wiceprezes Zarządu.   

Od 2016 roku Wiceprezes Zarządu PNP S.A. (dawniej Polski Dom Maklerski S.A.). W latach 2014 - 2016 

związany z domem maklerskim Ventus Asset Management S.A. jako Dyrektor Zarządzający, a w okresie 

2010 - 2014 Wiceprezes, a dalej Prezes INVISTA Domu Maklerskiego S.A.  

Od roku 2005 do 2009 Dyrektor Departamentu Emitentów urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, 

uprzednio Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W urzędzie KNF zajmował się zagadnieniami 

związanymi z publicznymi ofertami papierów wartościowych oraz obowiązkami informacyjnymi spółek 

publicznych. Do roku 2003 ściśle współpracował z Fundacją na rzecz Kredytu Hipotecznego.  

Wykładowca: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości 

(2003 - 2004), Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Studia Podyplomowe dla Doradców 

Inwestycyjnych (2001 - 2004), Uniwersytet Warszawski Wydział Ekonomiczny oraz Studia 

Podyplomowe - okazjonalnie (1999 - 2004).  

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) Od maja 2015 r. – wiceprezes Zarządu Ventus Advisors Sp zo.o. 

2) Od kwietnia 2010 r. do kwietnia 2014 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w INVISTA Dom 

Maklerski S.A. (dawniej ECM Dom Maklerski S.A.). Od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r. pełnił 

funkcję Prezesa Zarządu w INVISTA Dom Maklerski S.A.   

3) Od marca 2018 r.  wspólnik F1 Pharma sp. z o.o.   

4) Od kwietnia 2013 do kwietnia 2014 r. członek Rady Nadzorczej Macro Games S.A.  

5) Od września 2010 r. do października 2014 r. IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

(dawniej IPO Doradztwo Strategiczne S.A.) Wiceprezes Zarządu, następnie od października 2014 r. 

do lipca 2018 r. Prezes Zarządu.    

6) Od sierpnia 2014 r. do maja 2016 r. Dyrektor Zarządzający ds. Emisji w Domu Maklerskim Ventus 

Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie.   



7) Od maja 2015 r.  Wiceprezes Zarządu  MBO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, od października 2014 

r. - wspólnik.  

8) Od maja 2015 r. do października 2015 r. wspólnik Invictus Capital Group sp.  z o.o.   

9) Od czerwca 2015 r. do marca 2018 r. Prime Consulting Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

Prezes Zarządu, od czerwca 2015 r. - wspólnik.   

10) Od grudnia 2015 r. do marca 2018 r. Technology Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, Prezes 

Zarządu.   

11) Od lipca 2016 r. IPO 3D S.A. z siedzibą w Warszawie, członek Rady Nadzorczej, a od września 2016 

r. Przewodniczący Rady Nadzorczej.  

12) Od lutego 2017 r. Prezes Zarządu JO DM Sp z o.o., wspólnik   

13) Od maja 2016 r. do lipca 2016 r. PNP S.A. (dawniej Polski Dom Maklerski S.A.) siedzibą w Warszawie, 

Doradca Zarządu, następnie od lipca 2016 r. Wiceprezes Zarządu.  

 

e)  informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 

26 października  2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 

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

handlowego: 

Pan Jarosław Ostrowski nie został skazany prawomocnymi wyrokami za przestępstwa oszustwa w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie został wydany w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat 

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

handlowego.  

f) 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:  

Brak ww. przypadków.  

  

g) Informację, 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 Jarosław Ostrowski 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.  

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

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

Pan Jarosław Ostrowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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


