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Pan Adam Łanoszka ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uzyskując tytuł 

magistra ekonomii. Swoją karierę zawodową w segmencie finansowym zaczął w TP SA, gdzie przez 10 

lat był zatrudniony na samodzielnym stanowisku głównego planisty finansowego, będąc 

odpowiedzialnym za płynność finansową spółki. Swoje doświadczenia zawodowe rozwijał podczas 

współpracy z instytucjami rynku finansowego. Związany był m.in. z Domem Inwestycyjnym Taurus Sp. 

z o. o., w której pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, doradzał również Zarządowi InvestCon Group 

S.A., notowanej na GPW grupy kapitałowej, której zakres działalności obejmuje m.in. obszar 

inwestycji oraz doradztwa finansowego. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Invest Consulting S.A.  

Pan Adam Łanoszka posiada certyfikat doradcy w ASO nr 93/2011 oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu 

RUNICOM Corporate Finance Sp. z o. o., komplementariusza RUNICOM Corporate Finance Sp. z o. o. 

Sp. K. - podmiotu wpisanego na listę autoryzowanych doradców NewConnect i Catalyst. Pan Adam 

Łanoszka posiada certyfikat Ministerstwa Finansów (nr 8562/2004 ), uprawniający do usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Pan Adam Łanoszka pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej następujących spółek:  

1. Invest Consulting SA 

2. Artefe SA 

3. Inbook SA 

4. Pilsweiser SA 

Pełnił funkcje zarządcze ( wiceprezes Zarządu ) w spółce Dom Inwestycyjny Taurus Sp. Z o.o. 

 

Informacje o powiązaniach: 

Pan Adam Łanoszka posiada 220.000 tysięcy akcji Spółki, stanowiących 2,20% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki, uprawniających do 220.000 liczby głosów, które stanowią 2,20% udziału 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Informacje o karalności: 

Pan Adam Łanoszka nie został skazany za przestępstwa, oszustwa gospodarcze oraz nie otrzymał  

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

 

Informacje o działalności konkurencyjnej: 

Pan Adam Łanoszka nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do 

działalności emitenta. 

 

Informacje o wpisie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych: 

Pan Adam Łanoszka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


