
Pan Krzysztof Karpiński – Członek Rady Nadzorczej 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Krzysztof Karpiński, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – 10.07.2015 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Pan Krzysztof Karpiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek 

Zarządzanie i Marketing). Od początku swojej kariery zawodowej tj. od 1996 roku związany wyłącznie 

z rynkiem telekomunikacyjnym. Pan Krzysztof Karpiński posiada olbrzymie doświadczenie w zakresie 

sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz obsłudze klienta biznesowego. W trakcie pierwszego etapu 

kariery zawodowej pracował w spółkach telekomunikacyjnych takich jak: Tel-Energo (obecnie Exatel) 

(1996-1999), a następnie Netia S.A. (1999-2007), gdzie był odpowiednio odpowiedzialny za hurtową 

współpracę z operatorami GSM w zakresie usług transmisji danych oraz za strategię oraz rozwój 

klientów sektora finansowego. W 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży w największym 

alternatywnym operatorze radiodyfuzyjnym - spółce INFO TV FM (później INFO TV Operator). Zakres 

prac i obowiązków dotyczył rozwoju rynku największych w Polsce nadawców publicznych 

i komercyjnych. W spółce INFO TV FM Pan Krzysztof Karpiński był współodpowiedzialny również za 

najważniejsze projekty m.in. projekt telewizji mobilnej.  

W sierpniu 2013 Pan Krzysztof Karpiński zaangażował się w powstanie i rozwój nowego 

alternatywnego operatora radiodyfuzyjnego BCAST Sp. z o.o., w której to firmie pełni do dnia 

dzisiejszego funkcję Członka Zarządu ds. Sprzedaży 

 

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 

BCAST Sp. z o.o. – Członek Zarządu (od 08.2013 do dziś). 

 

5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej 

ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

Nie dotyczy. 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 dotyczy. 

 

7) informacja, 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 dotyczy. 



 

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

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

Nie dotyczy. 

 


