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• opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale 
Prawa i Administracji. Ukończył Podyplomowe Studium Podatkowe na Wyższej Szkole 
Bankowej w Poznaniu, a także Podyplomowe Studium Analizy Ekonomicznej i Controllingu na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, pracował dla liderów w swoich branżach. W latach 
1997 – 2008 związany z „Kulczyk Tradex” sp. z o.o. (obecnie Volkswagen Group Polska), gdzie 
zajmował się rozwojem sieci dealerskiej, prawnymi aspektami współpracy importera z 
dealerami, ochroną znaków towarowych VW i Audi. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
negocjował treść nowych umów dealerskich i serwisowych oraz reprezentował „Kulczyk 
Tradex” w pracach Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w zakresie prawnych 
uregulowań funkcjonowania rynku motoryzacyjnego. Wprowadzał na polski rynek projekt 
Business Management, mający wspierać dealerów VW i Audi w zakresie zarządzania finansami 
zakładów dealerskich.  

W latach 2009 – 2012 pracował w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania, 
które zajmuje się nadzorem spółek prawa handlowego, w których Miasto Poznań posiadało 
udziały. Zajmował się także projektami prywatyzacyjnymi i przekształceniami form prawnych 
miejskich jednostek. 

Do roku 2017 pracował w Orange Polska S.A. gdzie zajmował się tematami obowiązków 
regulacyjnych nakładanych na firmę przez Prezesa UKE na rynkach właściwych i kwestiami 
ustalania opłat za regulowane usługi hurtowe. Opiniował projekty polskich oraz europejskich 
aktów prawnych dotyczących funkcjonowania branży telekomunikacyjnej. 

Od 2013 r. prowadzi własną kancelarię prawną – KLDG Kancelaria Prawna, która działa w 
zakresie pełnej obsługi osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz wspólnot 
mieszkaniowych. Nadal jednak zajmuje się prawnymi kwestiami funkcjonowania branży ICT, 
współpracując  
z telekomunikacyjnymi izbami gospodarczymi oraz przedsiębiorcami z branży.  

• wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

• 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: 

W okresie ostatnich trzech lat nie był i nie jest wspólnikiem ani członkiem organów spółek 
prawa handlowego. 

• 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: 

Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za w/w przestępstwa oraz nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 

• 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: 

Nie dotyczy. 

• 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: 

Zgodnie z oświadczeniem, nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta, ani nie jest też wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 

• 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 w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


