
 
Grzegorz Kubica 

 

Członek Rady Nadzorczej Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A 

 

Pan Grzegorz Kubica ma 43 lat; absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału 

Zarządzania i Marketing; legitymuje się dyplomem magistra ekonomii o specjalności organizacja i 

zarządzanie przedsiębiorstw, z organizacją, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz projektami 

strategicznymi związany od 1996 roku, początkowo w TESCO POLSKA Sp. z o.o. do 2002 roku, 

następnie w MEBLO-EXPO Sp. jawna (obecnie Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o.), od 2005 roku 

do roku 2007 związany z PKN ORLEN S.A., gdzie jako kierownik projektu odpowiadał za 

przygotowanie, koordynację i realizację projektów strategicznych w sieci detalicznej. Od 2007 do 

2008 prezes zarządu BBI ZENERIS NFI S.A. (wcześniej FOKSAL NFI S.A.) odpowiedzialny za 

przygotowanie i realizację strategii rozwoju funduszu. Od 2008 roku do 2010 roku wiceprezes zarządu 

EGZO GROUP Sp. z o.o.  agencji PR/IR odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie 

obsługi relacji inwestorskich klientów spółki ( min. MIRBUD S.A., PAGED S.A., BIOTON S.A., 

HARDEX S.A., BBI DEVELOPMENT NFI S.A., BBI CAPITAL NFI S.A., ELZAB S.A., EFH S.A.) 

Od 2010 partner w spółce Rubicon Partners S.A. świadczącej usługi bankowości inwestycyjnej dla 

klientów krajowych i międzynarodowych, prowadzącej transakcje z obszaru fuzji i przejęć, 

organizującej finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na rynku prywatnym, jak i 

publicznym. 

Od 2010 roku do nadal członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. 

Od 2014 roku do nadal członek Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.  

W latach wcześniejszych członek Rad Nadzorczych spółek: Magna Polonia NFI S.A., Rubicon 

Partners Corporate Finanse S.A., Instal Lublin S.A., Concept Liberty Group S.A. Budus S.A.,  

Kopahause S.A., PAGED S.A. oraz Graal S.A. 

Mandat Członka Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS S.A. pana Grzegorza Kubicy 

wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za rok 2019. 

Według złożonego oświadczenia, pan Grzegorz Kubica:  

 

 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 

94, poz. 1037 z późn. zm.),  

 nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej 

wymienionymi przepisami prawa,  

 nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy                

o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.),  

 nie mają do niego zastosowania ograniczenia oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach 

spółek wynikające z art. 387 Kodeksu spółek handlowych,  

 nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak 

również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć 

istotne znaczenie dla Emitenta. 


