
Tomasz Pelczar – Członek Rady Nadzorczej  

Pan Tomasz Pelczar został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, na funkcję Członka Rady Nadzorczej do końca 

obecnej kadencji, która upływa w dniu 24 czerwca 2024 r. 

Pan Tomasz Pelczar zajmuje stanowisko Zarządzającego portfelami akcyjnymi w firmie NDM (2020). Pan Tomasz 

Pelczar jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Jest 

posiadaczem licencji CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencji Doradcy Inwestycyjnego. 

Ponadto posiada doświadczenie zawodowe: 

2010-2019 – Investor Relatons Manager w CC Group 

2017 – Członek Rady Nadzorczej Libet S.A. 

2021 – Członek Rady Nadzorczej Lichthund S.A. 

Poniżej wskazano wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat Pan 

Tomasz Pelczar był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem: 

Podmiot Pełniona funkcja Czy funkcja jest pełniona na 
dzień sporządzenia raportu? 

Lichthund SA Członek Rady Nadzorczej Tak 

 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Tomasz Pelczar nie został skazany wyrokiem sądu. W okresie ostatnich 5 lat nie 

miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których 

Pan Tomasz Pelczar pełnił funkcje członka organów, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Tomasz Pelczar prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której 

świadczy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Działalność nie jest 

konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta. Jednocześnie nie uczestniczy w żadnej spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź 

jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek zarządu. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Tomasza 

Pelczara ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).  

Ponadto Pan Tomasz Pelczar nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania lub zakazu 

uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Pan Tomasz Pelczar nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


