
Życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Wiśniewskiego 

 

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

imię i nazwisko: Krzysztof Wiśniewski  

zajmowane stanowisko: członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności 

Prezesa Zarządu Emitenta  

okres sprawowania funkcji: od dnia 01 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.   

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Blisko 30-letnie doświadczenie w biznesie zdobył na wysokich stanowiskach kierowniczych m.in. 
w strukturach zarządzających międzynarodowych korporacji oraz Venture Capital/M&A, gdzie 
zajmował się zarządzaniem strategicznym oraz merytorycznym wsparciem spółek portfelowych 
oraz exit-em.  
 
Ponadto wieloletni Członek Rad Nadzorczych z doświadczeniem w funkcjach Przewodniczącego i 
Członka Komitetu Audytu. Jako niezależny doradca lub Pełnomocnik Zarządów ds. rozwoju i 
akwizycji angażujący się w działania restrukturyzacyjne oraz doradztwo i audyty w 
departamentach operacyjnych i sprzedaży.  
W bieżących działaniach operacyjnych koncentruje się na procesowym podejściu, zachowaniu 
odpowiedniej dynamiki rozwoju organizacji i wykorzystaniu pełnych zasobów w celu stałego 
osiągania coraz lepszych wyników.  
 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Marketing i Zarządzanie, a także 
studiów MBA prowadzonych przez Uniwersytet Rotterdam/GFKM/Uniwersytet Gdański oraz 
Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie Coachingu Profesjonalnego.  
 
Certyfikowany Praktyk PRISM, Członek Europejskiego Stowarzyszenia Mentorów i Coachów oraz 

ekspert BCC ds. coachingu strategicznego (w tym sukcesji) oraz restrukturyzacji. 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie dotyczy  

 

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: 

 

Clarite Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej – do 07.2019  

Digitree Group S.A. (dawniej Sare S.A.) – Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej – do 

12.2017 



 

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: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Wiśniewski 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 oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Wiśniewski nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

za przestępstwo oszustwa. 

 

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: 

 

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

lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Wiśniewski pełnił  funkcję członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

g) 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 Krzysztof Wiśniewski 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. 

 



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

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

Sądowym: 

 

Pan Krzysztof Wiśniewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

 


