
Informacje wymagane na podstawie § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcja pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 

Jacek Waśniewski, Członek Rady Nadzorczej od 22.06.2021, termin upływu kadencji upływa z chwilą 

zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Bio Planet S.A. 

za 2023 r.  

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Jacek Waśniewski posiada wykształcenie wyższe. W 1992 uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1995 roku uzyskał wpis na listę radców 

prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. W roku 1997 ukończył podyplomowe 

Studium Funkcjonowania Gospodarki Narodowej „Pieniądz i Bankowość” a w roku 2000 – program 

Warsaw Executive Master od Business Administration (certyfikat MBA) organizowany przez University 

of Minnesota, Stany Zjednoczone Ameryki i Szkołę Główną Handlową.  

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał: w latach 1992-1993 w Izbie Skarbowej w Warszawie jako 

Starszy Referent, w latach 1993-1995 w Spółdzielni Pracy Nakładczej jako Syndyk Masy Upadłościowej,  

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. kolejno jako Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji 

Finansowych (1995-1999) oraz Dyrektor Biura Inwestycji Finansowych (1999-2000), w latach 2000-

2002 w Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. jako prezes zarządu, w latach 2001-2002 pełnił 

funkcję członka rady nadzorczej w Foksal Narodowym Fundusz Inwestycyjnym S.A., „NIF Investments” 

sp. z o.o., Private Equity Poland sp. z o.o., TDI Inwestycje sp. z o.o., Wrocławskim Przedsiębiorstwie 

Budownictwa Przemysłowego nr 1 Grupa „Jedynka Wrocławska” S.A. i Zakładach Porcelany Stołowej 

„Lubiana” S.A., w latach 2001-2003 pełnił funkcję członka rady nadzorczej w BKW Finanse sp. z o.o., 

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A., Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A., 

Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „Belos” S.A., w roku 2002 w Siódmym Narodowym Funduszu 

Inwestycyjnym im. Kazimierza Wielkiego jako prokurent, w latach 2002-2003 jako członek rady 

nadzorczej w Odratrans S.A., Firma Chemiczna „Dwory” S.A., Hardex S.A., Zakładach Chemicznych 

„Organika-Azot” S.A., w latach 2002-2004 w Fabryce Pił i Narzędzi „Wapienica” S.A. oraz  w latach 

2004-2009 w Infinity Capital sp. z o.o. jako wspólnik. Ponadto w latach 1997-2000 zasiadał w radach 

nadzorczych innych spółek kapitałowych.  

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta, 

 

Brak innych działalności mających wpływ na 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 wspólnikiem, 

BD Invest Sp. z o.o.  członek Zarządu do chwili obecnej. 



Wspólnik w firmach GDW Sp. z o.o.; GDW sp. z o.o. spółka komandytowa; BD INVEST Sp. z o.o.  

 

e) 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 lata osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

 

        Nie było takich wyroków. 

 

f) 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,  

Nie wystąpiły takie przypadki. 

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, 

 

 Brak konkurencyjnej działalności. 

 

h) Informację, czy dane osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

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

 

       Nie figuruje.  

 

 

 

 


