
Życiorys zawodowy Pana Ludwik Sobolewskiego  

 

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

imię i nazwisko: Ludwik Sobolewski 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: Członek wybrany w procesie kooptacji Uchwałą Rady Nadzorczej nr 

2/5/2021 z 26 maja 2021, kadencję Ludwika Sobolewskiego rozpatrzy i ustali najbliższe WZA  

spółki 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Doktor nauk prawnych, adwokat i radca prawny, menedżer instytucji finansowych i ekspert 
rynków kapitałowych, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i studia 
doktoranckie w zakresie historii prawa, ekonomii i filozofii na Universite Pantheon Assass (Paris 
II). Pracował w Uniwersytecie Jagiellońskim, w Urzędzie Rady Ministrów, a następnie, w roku 
1994, został wiceprezesem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. W roku 2006 
wygrał konkurs na stanowisko prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (i 
ponownie w roku 2010)  i pełnił tę funkcję do roku 2013. W r. 2013 wybrany na stanowisko 
prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB), w kadencji 2013-2017. W latach 
2015-2016 przewodniczący rady dyrektorów narodowego operatora usług pocztowych w 
Rumunii (Posta Romana). 
 
 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 
ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Pan Ludwik Sobolewski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta, z tym 
że wykonuje dla Emitenta usługi doradztwa transakcyjnego, regulacyjnego i prawnego w 
związku z realizowanymi przez Emitenta procesami finansowania kapitałem zewnętrznym 

 

c) 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: 

 

Emerging Europe Marketplace sp. z o.o., prezes zarządu, nadal 

Sobolewski Kielska Dąbrowska GGrabowska sp.k, wspólnik, nadal 

Aforti Holding SA, członek Rady Nadzorczej, nadal, 

DuoLife SA, członek Rady Nadzorczej, nadal, 

Games Box SA, członek Rady Nadzorczej, nadal, 

EduGames SA, członek Rady Nadzorczej, nadal, 



Highway Capital Plc, przewodniczący Rady Dyrektorów, nadal, 

IPF Group SA, przewodniczący Rady Nadzorczej, do kwietnia 2020 r., 

NWAI Dom Maklerski, członek Rady Nadzorczej, do listopada 2019 r., 

Hifu Clinic sp. z o.o., do listopada 2020 r.,  

 

 

 

d) 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: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Ludwik Sobolewski nie został skazany 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 lub  za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Ludwik Sobolewski nie otrzymał sądowego zakazu działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

za przestępstwo oszustwa. 

 

e) 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: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny 

lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Ludwik Sobolewski pełnił  funkcję członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

f) Informacje, 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 Ludwik Sobolewski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

g) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym: 

 

Pan Ludwik Sobolewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

 


