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Nowy Członek Rady Nadzorczej 

Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. 

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

Jacek Woźniak - Członek Rady Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. powołany na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 20 sierpnia 2019 roku na okres 3 (trzy) letniej 
kadencji. 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz 
z opisem przebiegu pracy zawodowej. 

 

Profil zawodowy: 

Jacek Woźniak posiada ponad 22 lata doświadczenia w pracy z podmiotami z ramienia funduszy inwestycyjnych, 
Partner w Enterprise Investors gdzie pracował ponad 17 lat. Członek Rad Nadzorczych w ponad 20 spółkach. 
Doświadczony inwestor, który przeprowadził kilkanaście inwestycji oraz sprzedaży firm w znacznie zróżnicowanych 
transakcjach – od kilku do 150 milionów Euro. Wcześniej konsultant w Arthur Andersen oraz Company Assistance. 
W latach 2013-2016 Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. 
 

Wykształcenie: 

1987-1993  UNIWERSYTET GDAŃSKI 
Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego 

 
 
Doświadczenie zawodowe: 

 
09.2000 – 12.2017  Enterprise Investors  

Vice Prezes 
 
Członek Rad Nadzorczych w 13 spółkach, w których udziałowcem były fundusze, 
którym doradzał Enterprise Investors. 

 

09.1995 – 08.2000  Trinity Management  -  firma zarządzająca III NFI w ramach Programu 
Powszechnej Prywatyzacji 
Dyrektor Inwestycyjny 

 
Członek Rad Nadzorczych w siedmiu spółkach, w których wiodącym akcjonariuszem 
był III NFI. 

 
08.1994 – 09.1995  Company Assistance  

Kierownik Projektu 
 

Kierownik m.in. projektu doradztwa dla Tesco Plc przy akwizycji 3 podmiotów w 
Polsce. 

 
 

08.1992 – 08.1994  Arthur Andersen & Co.  
Konsultant 

 
Pozostałe  
06.2018 – 12.2018 Energia dla Firm S.A.  

Członek Rady Nadzorczej 
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06.2018 – 12.2018  Energetyczne Centrum S.A. 

Członek Rady Nadzorczej  
 
2014 – 2016   PSiK – Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych 

Członek Zarządu 
 
2016 – obecnie  Mentor dla “Twoje Nowe Możliwości”, NGO pomagające niepełnosprawnym 

studentom w przystosowaniu do życia akademickiego i zawodowego. 

 

 

   
 
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta. 

 Nie dotyczy. 

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. 

Energia dla Firm S.A. - członek Rady Nadzorczej, nie pełni obecnie tej funkcji, nie jest obecnie wspólnikiem;  
 
Energetyczne Centrum S.A. - członek Rady Nadzorczej, nie pełni obecnie tej funkcji, nie jest obecnie  
wspólnikiem;  
 
Noriel S.R.O. Bukareszt - Przewodniczący Rady Nadzorczej, nie pełni obecnie tej funkcji, nie jest obecnie 
wspólnikiem;  
 
Kofola a.s. Ostrava - Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej, nie pełni obecnie tej funkcji, nie jest obecnie 

wspólnikiem;  
 
Gamet SA - Przewodniczący Rady Nadzorczej, nie pełni obecnie tej funkcji, nie jest obecnie wspólnikiem; 

 

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana 
za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 Nie dotyczy. 

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. 

Energia dla Firm S.A. - zarząd po konsultacji z Radą Nadzorczą zgłosił wniosek o upadłość w połowie 2018, 
upadłość została ogłoszona przez sąd w grudniu 2018; 

Energetyczne Centrum S.A. - zarząd po konsultacji z Rada Nadzorczą zgłosił wniosek o upadłość w połowie 
2018, sąd ogłosił upadłość w grudniu tego roku; 

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

Jacek Woźniak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Podstawa prawna:  

§ 10 pkt. 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 


