
Michał Piasek - życiorys 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Michał Piasek, Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: po zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego za 2025 rok 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie wyższe:  

2007-2011 – Studia Magisterskie (Master of Arts) na University of Aberdeen(Zjednoczone Królestwo), 
kierunek ekonomia 

12.12.2014 – Wpisany na listę brytyjskich biegłych rewidentów (ICAS – Institute of Charterered 
Accountants of Scotland), nr licencji M29902 

11.08.2017 – posiadacz licencji CFA (Chartered Financial Analyst), wpisany na listę członków instytutu 
CFA pod nr 191758  

Przebieg kariery zawodowej: 

2018-2021 – Globalworth Poland sp. z o.o. Warszawa; praca w dziale inwestycyjnym funduszu 
dywidendowego działającego w sektorze nieruchomości komercyjnych na stanowisku Investment 
Manager, nadzorowanie procesów kupna sprzedaży, koordynacja due diligence, tworzenie prognoz 
inwestycyjnych, współtworzenie materiałów na spotkania głównych akcjonariuszy/Zarządu, współudział 
w optymalizacji zwrotów z aktywów znajdujących się w portfelu inwestycyjnym 
2016-2017 – Henley Investment Management, Londyn; praca w dziale inwestycyjnym funduszu private 
equity działającego w sektorze nieruchomości na stanowisku Investment Manager; nadzorowanie 
procesów kupna sprzedaży, procesów due diligence, negocjacje, pozyskiwanie finansowania, tworzenie 
prognoz inwestycyjnych oraz monitorowanie istniejących inwestycji 
2014 -2015 – Grant Thornton UK LLP, Londyn; dział doradztwa fuzji i przejęć (M&A) dla sektora 
finansowego na stanowisku Executive 
2011-2014 – PwC UK LLP, oddział w Aberdeen (Szkocja); ukończenie 3-letniego programu dla 
absolwentów w dziale audytu finansowego dla sektora energetycznego na stanowisku Senior Associate, 
uwieńczone zdobyciem kwalifikacji brytyjskiego biegłego rewidenta  
 
 

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

Nie dotyczy. 

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 nadal wspólnikiem, 

Nie dotyczy. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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, 

Nie dotyczy. 

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

Nie dotyczy. 

 

 


