BOGDAN DUSZEK – Członek Rady Nadzorczej Spółki PTWP SA
Pan Bogdan Duszek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych
w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania wartością firmy. Był uczestnikiem wielu
szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu rynku kapitałowego i finansów spółek.
Pan Bogdan Duszek rozpoczął pracę zawodową w sektorze energetyki, a od 1993 roku jest
pracownikiem instytucji rynku kapitałowego. Nadzorował sieć oddziałów sprzedażowych, a
następnie realizował i nadzorował prace, związane z organizacją projektów z zakresu IPO oraz
publicznych i niepublicznych ofert obligacji. Zajmował się również analizą fundamentalną
spółek publicznych i niepublicznych oraz zarządzaniem aktywami. Nadzorował także
prowadzenie rejestrów papierów wartościowych oraz realizacje transakcji poza rynkiem
zorganizowanym.
Pan Bogdan Duszek posiada licencję maklera papierów wartościowych, był sędzią Sądu
Dyscyplinarnego Związku Maklerów i Doradców. Był też członkiem Rad Nadzorczych spółek
giełdowych.
Doświadczenie zawodowe:
12.1984 - 01.1986 – Centrum Informatyki Energetyki, programista
01.1986 - 06.1993 – Biuro Studiów i Projektów „Energoprojekt-Warszawa”, asystent
projektanta, projektant
07.1993 - 05.2005 – Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA, specjalista, starszy specjalista,
Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Klientów, Kierownik Zespołu Analiz w Departamencie
Zarządzania Portfelem, Naczelnik Wydziału Rynku Pierwotnego
06.2005 - 01.2013 – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, Dyrektor Departamentu
Rynku Pierwotnego
12.2012 - obecnie – własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa finansowego
12.2013 - 05.2014 – Dom Maklerski W Investment SA, Dyrektor Departamentu Oferowania
05.2014 - obecnie –SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Wiceprezes Zarządu
08.2014 - obecnie – Campa Sp. z o.o., Prezes Zarządu
10.2014 - obecnie – Polski Fundusz Hipoteczny SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej
01.2015 - 04.2015 – A7 Sp. z o.o., Członek Zarządu
Poza pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu w SATURN TFI SA, które zarządza funduszem,
będącym znaczącym akcjonariuszem Emitenta Pan Bogdan Duszek nie prowadzi poza
Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
W okresie ostatnich trzech lat Pan Bogdan Duszek jest lub był członkiem organów
zarządzających nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:
05.2014 - obecnie –SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Wiceprezes Zarządu
08.2014 - obecnie – Campa Sp. z o.o., Prezes Zarządu
10.2014 - obecnie – Polski Fundusz Hipoteczny SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej
01.2015 - 04.2015 – A7 Sp. z o.o., Członek Zarządu
Pan Bogdan Duszek nie został skazany za przestępstwo oszustwa i nie otrzymał sądowego
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego.
W podmiotach, w których Pan Bogdan Duszek pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
Pan Bogdan Duszek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej dla
Emitenta osoby prawnej.
Pan Bogdan Duszek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

