
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 

 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
Adam Łanoszka, Prezes Zarządu Prymus S.A., termin upływu kadencji: 1 marca 2025 r. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Wykształcenie: 

− 1994 - 1999 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

− 2002 - 2004 - Studia Podyplomowe UE w Krakowie 

− 2011 - Certyfikat Autoryzowanego Doradcy organizowany przez GPW w Warszawie 

Adam Łanoszka ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kierunek: Finanse i 
Bankowość, uzyskując tytuł magistra ekonomii (praca magisterska o tematyce rynku kapitałowego). 
Swoją karierę zawodową w segmencie finansowym zaczął w spółce Telekomunikacja Polska S.A., 
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 którym pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, ponadto pełnił funkcję Prezesa 
Zarządu RUNICOM Corporate Finance Sp. z o. o. W latach 2008-2010 doradzał również Zarządowi 
InvestConGroup S.A., notowanej na GPW grupie kapitałowej, której zakres działalności obejmuje 
m.in. obszar inwestycji oraz doradztwa finansowego. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Invest 
Consulting S.A. Posiada także certyfikat autoryzowanego doradcy w ASO nr 93/2011 oraz 
legitymuje się certyfikatem Ministerstwa Finansów (nr 8562/2004) uprawniającym do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Obecnie pełni funkcje nadzorcze w niżej wymienionych spółkach kapitałowych oraz aktywnie 
uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z rynkiem kapitałowym.  

 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta: 
Nie dotyczy. 

 
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: 

− Mr Hamburger S.A. - członek Rady Nadzorczej - trwa nadal 

− Gamrat S.A. - członek Rady Nadzorczej - trwa nadal 

− Polwax S.A. - członek Rady Nadzorczej - trwa nadal 

− Prymus S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - do 28.02.2022 r. 

− Prezes Zarządu Runicom Corporate Finance Sp. z o.o. - lata 2012-2013 

− Prezes Zarządu Venturion Investment Fund S.A. - lata 2012-2013 
 
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 nie został skazany za przestępstwa, oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 

 



6) 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: 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 
7) 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 prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 
 
 

……………………………………… 
(podpis) 

 


