
Życiorys:  

RAFAŁ SYSKA 

a.) termin upływu kadencji: 

zatwierdzenie przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok 

b.) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Rafał Syska posiada wyższe wykształcenie prawnicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007 r.) oraz Adwokatem, członkiem Okręgowej Izby 

Adwokackiej (od 2011 r.). Jest specjalistą z zakresu prawa rynku kapitałowego, czego wyrazem jest 

doświadczenie zawodowe zdobyte przede wszystkim w instytucjach finansowych takich jak 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz Dom Maklerski. 

2011 – OBECNIE  Adwokat, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie 

2007 – OBECNIE Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie (Specjalista ds. prawnych, Główny Specjalista ds. prawnych, 

Dyrektor Departamentu Prawnego). 

2009 – 2015 Dom Inwestycyjny Investors Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

(Specjalista ds. prawnych, Dyrektor ds. Prawnych). 

2010 – 2014   Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Przewodniczący Rady Nadzorczej) 

c.) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta: 

brak 

d.) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, była pełniona funkcja członka organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy nadal są pełnione funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

2010 – 2014   Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Przewodniczący Rady Nadzorczej) 

e.) informacje na temat prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa oszustwa w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat został wydany 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego: 

brak 

f.) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których były pełnione funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego: 

03.12.2014 Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu (postanowienie o wszczęciu 

postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, 

wydanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VIII Wydział 

Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, sygn. akt VIII GU 

257/14.  



g.) informacje czy jest prowadzona działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz czy jest Pan/Pani wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

brak 

h.) podanie informacji, czy Pan/Pani figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

brak 

 


