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

Andrzej Moś członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 23.03.2026 r.  

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Radca prawny. Posiada tytuł doktora nauk prawnych, jest absolwentem Wydziała Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także studia doktoranckie na Uniwersytecie 
Santa Croce w Rzymie z zakresu prawa kanonicznego. Jest również magistrem teologii na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zawodowo związany z działalnością prawniczą. 
Prowadził w latach 2010-2017 kancelarie prawa kanonicznego obsługującą prawno-księgowo 
polskie i włoskie podmioty. Obecnie zajmuje się własną działalnością obejmującą usługami 
poprzednio wymieniony obszar, w ramach współpracy z włoską kancelarią Studio Legale 
Caruso z siedzibą w Rzymie. Od 2017 r. pełni stale funkcję Prezesa Zarządu w Kancelarii 
Prawno-Księgowej Abiuris sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a od 2020 r. Prezesa Zarządu w 
Zakładzie Wyrobów Jubilerskich Ravia sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu. Włada biegle językiem 
włoskim.  

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

Nie dotyczy. 

4) Wskazane 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  

- Tivano Baltic sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000520666) – wspólnik – aktualne 

- Surrealist Universe Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000847381) – wspólnik, 
prezes zarządu – aktualne 

- Abiuris sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000689768) – wspólnik, prezes zarządu – 
aktualne 

- Abiuris Kancelaria Radców prawnych sp. k. Z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000 887482) – 
komplementariusz 

- Zakład Wyrobów Jubilerskich Ravia z siedzibą w Rawiczu (KRS 0000058997) – prezes 
zarządu - aktualne 

5) 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 dotyczy.  

 

6) 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.  

7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, 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 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


