ADAM KALKUSIŃSKI
Adam Kalkusiński jest absolwentem kierunku Zarządzania na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie o specjalizacji zarządzanie finansowe i rynki kapitałowe. Jest również
absolwentem MBA University of Minnesota. Ukończył liczne kursy w zakresie zarządzania w Institut
Francais de Gestion oraz specjalistyczne szkolenia z technik audytu i badania sprawozdań finansowych
organizowane przez KPMG oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Adam Kalkusiński posiada 22-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na rynku kapitałowym.
Początkowo zatrudniony był jako analityk finansowy w TFI Korona S.A. (obecnie Union Investment TFI
S.A.) oraz jako starszy konsultant we francuskiej firmie audytorsko-doradczej Guerard Viala. W latach
1996-2001 związany był z biurem maklerskim Wood & Company S.A., początkowo jako analityk
papierów wartościowych, a następnie jako szef działu sprzedaży i wiceprezes zarządu. W latach 20022004 pełnił funkcję członka zarządu w biurze maklerskim CA IB Securities S.A. (obecnie Pekao
Investment Banking S.A.), gdzie kierował działem sprzedaży papierów wartościowych. Od marca 2004
związany z CC Group, wspólnik od momentu założenia. Od 1 lutego 2005 roku pełni funkcję Prezesa
Zarządu i kieruje działem Investor Relations.
W latach 2000-2003 z ramienia polskich i zagranicznych inwestorów finansowych zasiadał w radach
nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie – PC Jutrzenka S.A., Macrosoft S.A. (obecnie
Macrologic S.A.), Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A. (obecnie
MIT S.A.) oraz SM-Media S.A. (obecnie Mediatel S.A.). W latach 2008-2013 zasiadał w radzie nadzorczej
Kopex S.A.
Adam Kalkusiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani
jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu. Adam Kalkusiński nie jest
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sadowym. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Adam Kalkusiński pełnił funkcję
członka organów, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5
lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Adama Kalkusińskiego
ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto
Adam Kalkusiński nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania, lub zakazu
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

