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Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej zgodnie z zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO 

 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na 
jaką dana osoba została powołana 

Szczepan Czyczerski, Członek Rady Nadzorczej Abak S.A. Powołany, w dniu 29 czerwca 2021 roku, na mocy uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na czteroletnią kadencję. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik Programu CFA. Od 2007 roku 

pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o., podmiotu specjalizującego się w doradztwie w zakresie 

transakcji kapitałowych. Jest project managerem w zakresie publicznych i prywatnych transakcji kapitałowych m.in. dla 

Grodno S.A, Pulire Sp. z o.o., IMS S.A., SMS Kredyt Holding S.A., Abak S.A. i AZ.pl Sp. z o.o., Delko S.A., Rank Progress S.A., 

Bakalland S.A. Prezes Zarządu REDWOOD Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej Grodno S.A., Członek Rady Nadzorczej Black 

Point S.A., Członek Rady Nadzorczej ME & MY FRIENDS S.A. 

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

Brak. 

4. 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 

Wiceprezes Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o., kontynuuje funkcję na dzień sporządzenia niniejszego życiorysu.  

Prezes Zarządu REDWOOD Sp. z o.o., kontynuuje funkcję na dzień sporządzenia niniejszego życiorysu. Członek Rady  

Nadzorczej Grodno S.A., kontynuuje funkcję na dzień sporządzenia niniejszego życiorysu. Członek Rady Nadzorczej  

Black Point S.A., kontynuuje funkcję na dzień sporządzenia niniejszego życiorysu. Członek Rady Nadzorczej Abak S.A.,  

kontynuuje funkcję na dzień sporządzenia niniejszego życiorysu. Członek Rady Nadzorczej ME & MY FRIENDS S.A, nie  

kontynuuje funkcji na dzień sporządzenia niniejszego życiorysu. 

5. Informacje 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 

Brak 

6. 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 

7. 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 

Nie prowadzi 

8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Nie figuruje 

 

 

 


