
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 

Pan Piotr Janus – członek rady nadzorczej. Termin upływu kadencji  20 sierpnia 2023. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Urodzony w 1975 roku doktor nauk humanistycznych na kierunku historii gospodarczej Uniwersytetu 
Opolskiego oraz licencjat na kierunku administracja publiczna. W 2020 roku uzyskał tytuł MBA Wyższej 
Szkoły Bankowej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji publicznej, sektorze 
prywatnym oraz jako przedsiębiorca. Przez wiele lat jako wykładowca współpracował z Wyższą Szkołą 
Zarządzania i Administracji. Od lat związany z firmą INTERMARUM jako członek zarządu. Od 2016 roku 
Wiceprezes Zarządu w firmie Elkom, firmie będącej częścią Polskiej Grupy Energetycznej. Autor artykułów 
naukowych i książek w zakresie historii gospodarki, samorządu gospodarczego, prawa administracyjnego, 
metodologii badań współautor licznych opracowań. 
 
W trakcie ponad 20 letniej kariery zawodowej i ponad 5 lat zarządzania spółkami prawa handlowego zdobył 
wiedzę menadżerską oraz nabył umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania projektami oraz 
jako członek zarządu INTERMARUM dobrą znajomość branży gier. 
 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 
 
Nie dotyczy lub wskazać 
 
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 

 
Intermarum Sp. z o o – wspólnik, w latach 2018-2020. 
Elkom Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, do dziś 
 
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 

 
Pan Piotr Janus w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 
oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
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) 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 

 
Pan Piotr Janus nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 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 
 

Pan Piotr Janus nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


