
Życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Płachty 
 
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
Imię i nazwisko: Krzysztof Płachta 
Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: członek Komitetu Audytu 
termin upływu kadencji: powołany 17 maja 2017 roku – do czasu zwołania WZA po 3 latach. 

 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 

Pan Krzysztof Płachta posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Master od Business 
Administration (MBA) - Uniwersytet Gdański, oraz kurs Maklera Papierów Wartościowych oraz 
egzamin państwowy Maklera Papierów Wartościowych - Licencja Nr 656. 
Pan Krzysztof Płachta posiada ponad 12 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rynku 
kapitałowego zdobyte w Domu Maklerskim Penetrator. Zakres realizowanych przez Pana Krzysztofa 
Płachtę obowiązków to: koordynacja funkcjonowania jednostki, nadzór nad podległymi 
pracownikami, reprezentowanie biura w kontaktach ze współpracującymi Bankami oraz instytucjami 
zewnętrznymi, zarządzanie i odpowiedzialność za zasoby ludzkie i wyniki finansowe oddziału w 
Gdańsku, rozpoznawanie i rozwijanie odpowiednich strategie wspierających realizację celów 
przedsiębiorstwa. W ramach działalności maklerskiej prowadzenie bieżącej obsługi klientów w tym: 
podpisywanie umów świadczenia usług maklerskich, wystawianie zleceń maklerskich, utrzymywanie 
kontaktów w celu pozyskania nowych klientów jak również redagowanie komentarzy do sesji 
giełdowych w mediach a także prowadzenie wykładów na kursach maklerskich. 
Przebieg kariery zawodowej: 
w okresie lipiec 1994 – wrzesień 1995 jako starszy makler w Domu Maklerskim PENETRATOR SA z 
siedzibą w Krakowie Oddział w Gdańsku; 
w okresie październik 1995 – styczeń 2004, maj 2004 – maj 2006 oraz maj 2006 – wrzesień 2006 jako 
Dyrektor Oddziału w Gdańsku Domu Maklerskiego PENETRATOR SA z siedzibą w Krakowie; 
w okresie styczeń 2004 – kwiecień 2004 jako Prezes Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR SA w 
Krakowie, 
w okresie kwiecień 2006 – sierpień 2008 jako Członek Zarządu Plejada Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych SA z siedzibą w Gdańsku, 
w okresie maj 2006 – marzec 2007 jako Prezes Zarządu EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku, 
w okresie kwiecień 2007 – do marca 2010 jako Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych 
Format Investment SA z siedzibą w Gdańsku, 
w okresie od lipca 2007 – do wrzesień 2012 jako Prezes Zarządu TRADO Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych SA (od października 2009 – TRADO SA). 
w okresie od września 2012 – do chwili obecnej jako Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych 
ACP sp. z o.o. 
w okresie od marca 2010 – do chwili obecnej jako Prezes Zarządu Corent Sp. z o.o. 
w okresie od marca 2017 – do chwili obecnej jako Wiceprezes Zarządu Voicetel Investments Sp. z o.o. 

   od lipca 2019 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Voicetel Communications SA 
w okresie od września 2012 – do lipca 2019 jako Prezes Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS SA z 
siedzibą w Warszawie 

 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta: 
 

Pan Krzysztof Płachta nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 



 
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: 
POLMED SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – Przewodniczący Rady Nadzorczej (grudzień 2006 – 
czerwiec 2019); 
TRANS POLONIA SA z siedzibą w Tczewie – Członek Rady Nadzorczej (czerwiec 2008 – obecnie), 
EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku – Przewodniczący Rady Nadzorczej (maj 2007 – obecnie), 
Business Angel Seedfund z siedzibą w Gdańsku – Przewodniczący Rady Nadzorczej (kwiecień 2007 - 
obecnie), 
Pekabex Wykup Managerski SA z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej (luty 2008 – 
wrzesień 2018), 
Corent sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – Wspólnik, Prezes Zarządu (październik 2009 – obecnie). 
Voicetel Investments Sp. z o.o. - Wspólnik, Wiceprezes Zarządu (marzec 2017 – obecnie). 
 

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: 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Płachta nie został skazany 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 oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Płachta nie otrzymał sądowego zakaz działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za przestępstwo 
oszustwa. 
 

6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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. 
SIM VENTURES S.A. – Akcjonariusz, Członek Rady Nadzorczej - likwidacja w 2016 r. 

 
7. informacje, 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 Krzysztof Płachta nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta 
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
9. Pan Krzysztof Płachta nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
10. Pan Krzysztof Płachta nie jest akcjonariuszem Spółki. 
 



11. Pan Krzysztof Płachta jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej na postawie oświadczenia. 
Pan Krzysztof Płachta wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie swoich danych osobowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych 
przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji 
w Radzie Nadzorczej Spółki. 

 
 
 

 
 


