
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, 

 

Paweł Nowakowski, 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,  

Paweł Nowakowski posiada wykształcenie wyższe. Jest magistrem ekonomii od 1996 roku w związku 

z ukończeniem studiów na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1992 roku uzyskał licencję 

maklera papierów wartościowych. Ukończył liczne szkolenia, w tym szkolenie dla doradców 

inwestycyjnych (1998), szkolenie dla Dyrektorów Finansowych (2000), z zakresu Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości (2006), czy też finansów i rachunkowości (1999).  

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał: w latach 1995-1998 w Narodowym Funduszu 

Inwestycyjnym im. E. Kwiatkowskiego S.A. jako Analityk Finansowy, Dyrektor Inwestycyjny oraz 

Członek Komitetu Inwestycyjnego, w latach 1998-2001 w Grupie PZU S.A. kolejno jako prezes zarządu 

w Grupie Inwestycyjnej Centrum S.A. (1998-1999), prezes zarządu w Narodowym Funduszu 

Inwestycyjnym PROGRESS S.A. (1999-2001), Dyrektor Inwestycyjny, członek zarządu w PZU NFI 

Management sp. z o.o. (1999-2001), w latach 2002-2004 w Agro-Technika S.A. jako Dyrektor 

Zarządzający, członek zarządu, w latach 2004-2006 w Stowarzyszeniu Polskie Rynki Hurtowe w radzie 

stowarzyszenia, w latach 2005-2012 w Grupie Makarony Polskie jako Dyrektor Zarządzający, Prezes 

Zarządu, w latach 2009-2013 w Polskiej Izbie Makaronu jako prezes zarządu, w latach 2012-2015 

w Iglotex S.A. jako Dyrektor Zarządzający, prezes zarządu,  w latach 2015-2016 w Limito S.A. jako 

Dyrektor Zarządzający w Limito S.A. Ponadto był członkiem rad nadzorczych następujących 

podmiotów: w latach 1995-1998 w Białostockich Fabrykach Mebli S.A. i Welur S.A., w latach 1997-

1998 w Wrozamet S.A., w latach 1998-2000 w Zakładach Papierniczych w Krapkowicach S.A., w roku 

1999 w PZU NFI Management sp. z o.o., w latach 1999-2000 w Sterprojekt S.A., w 1999-2000 

w Zakładach Mechanicznych Wiromet S.A., w latach 1999-2001 w Fabryce Wyrobów Precyzyjnych VIS 

S.A., w 2003-2005 w Plastekpol S.A., w 2007 roku w Stoczek sp. z o.o., w 2008-2009 MCSI Investments 

S.A. w 2011 w Elmo S.A.  

 

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

istotne znaczenie dla emitenta, 

 

Brak innych działalności mających istotne znaczenie dla 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, 

Freezco Sp. .z o.o. – do chwili obecnej; Prezes Zarządu; wspólnik.  



4 CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – wspólnik do 2019 roku. 

 

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.  

 

 

 

 


