
Życiorys Członka Rady Nadzorczej Legimi S.A. 

    

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana    

    

SZYMON GĄSIOROWSKI – Członek Rady Nadzorczej. Termin upływu kadencji:  04.12.2023 r.    

   

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego    

    

Doświadczenie zawodowe: 

styczeń 2001 – luty 2006 – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w 

Poznaniu – Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców 

lipiec 2007 – wrzesień 2008 – WITAR Składy Budowlane sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

styczeń 2009 – luty 2014 – Holicon sp. z o.o. – Główny Księgowy, Samodzielny Księgowy 

kwiecień 2009 – październik 2011 – Holicon sp. z o.o. – Członek Zarządu Spółki – Dyrektor 

Finansowy 

luty 2014 – lipiec 2019 – OMNI3D sp. z o.o. – Menedżer Administracyjno-Finansowy, 

Samodzielny Księgowy 

lipiec 2019 – kwiecień 2020 – Van Den Berg sp. z o.o. – Główny Księgowy – Dyrektor Finansowy 

maj 2020 – obecnie - SWLEX sp. z o.o. – Główny Księgowy / Finanse i Księgowość 

maj 2020 – luty 2021 – Brinc Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce – Główny Księgowy i Mentor – 

Head of Finance 

 

Kwalifikacje:  

1995-2000 – Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, magister ekonomii, 

specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwami 

2006-2007 – Podyplomowe Studium Controllingu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

2009-2010 – Podyplomowe Studium Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

certyfikat Księgowego Ministerstwa Finansów (nr 57769/2012) 

  

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy  

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta    

    

NIE 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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     

    

Wspólnik: 

Acounto Polska sp. z o.o. (KRS 0000934850) listopad 2021 - grudzień 2021 



Adianano PL sp. z o.o. (KRS 0000943530) grudzień 2021 - luty 2022 

Darvis Poland sp. z o.o. (KRS 0000938033) grudzień 2021 - luty 2022 

Elifinty sp. z o.o. (KRS 0000942281) grudzień 2021 - styczeń 2022 

Hardwario sp. z o.o. (KRS 0000935138) listopad 2021 - grudzień 2021 

Proky sp. z o.o. (KRS 0000951251) luty 2022 

RobinBrick sp. z o.o. (KRS 0000938011) grudzień 2021 - styczeń 2022 

Tarot Analytics sp. z o.o. (KRS 0000936978) grudzień 2021 - styczeń 2022 

Thermosphr Polska sp. z o.o. (KRS 0000937497) grudzień 2021 

Vits Solutions sp. z o.o. (KRS 0000937624) grudzień 2021 

 

e) 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:  

NIE 

    

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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     

NIE 

g) informację, 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     

NIE 

  

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym     

NIE 


