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Zmiany w Zarządzie Spółki 

 

Zarząd Certus Capital S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 r. Rada 

Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 3 na mocy której odwołany ze składu Zarządu 

Emitenta został Pan Tomasza Puźniak. Zarząd Emitenta dziękuje Panu Tomaszowi Puźniakowi 

za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Spółki. 

 

Jednocześnie na mocy uchwał nr 4 i 5 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 12 czerwca 2014 do 

Zarządu Emitenta powołani zostali: na funkcję Prezesa Zarządu Emitenta Pan Jarosław 

Janiszewski oraz na funkcję Członka Zarządu Emitenta Pan Marcin Kozak. 

 

Pan Jarosław Janiszewski urodził się w Polsce w 1985 roku. Od 4 roku życia mieszkał w 

Luksemburgu i Anglii, gdzie kończył prywatne szkoły. W roku 2007 uzyskał tytuł magistra 

studiów artystycznych Design Critical Practice) na Goldsmiths College, University of London. 

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla agencji reklamowej Leo Brunette 

oraz w branży jubilerskiej w Londynie, gdzie odpowiedzialny był za handel diamentami. 

W 2009 wrócił do Polski, gdzie związał swoją karierę z górnictwem i rynkiem energetycznym. 

Rozpoczął pracę w Grupie Lotos, a następnie związany był z brukselską firmą doradczą 

Central Europe Energy Partners (CEEP). Był zaangażowany w konsultacje oraz wsparcie 

europejskich rządów i przedsiębiorstw w sektorze energii i zastosowań czystych technologii 

węglowych, a także współtworzył białe księgi dotyczące analizy sektora energetycznego, w 

tym między innymi wpływu gazu łupkowego na środowisko. 

W 2011 zakłada w Polsce własną firmę zajmującą się doradztwem inwestycyjnym w 

przemyśle metalurgiczno - wydobywczym i poświęca się transakcjom handlowym nośnikami 

energii pomiędzy Azją Środkowo-Wschodnią, a Europą, a także handlem rudami metali z 

krajów regionu Pacyfiku do Chin. Pan Jarosław Janiszewski współpracował także z kopalnią 

węgla w Tadżykistanie, gdzie uczestniczył w realizacji projektu modernizacji i zwiększenia jej 

wydajności. Od 2012 roku prowadzi działalność na terenie Afryki, gdzie obecnie pracuje nad 

projektami wydobycia oraz skraplaniu gazu ziemnego w Angoli i Nigerii. 

Pan Jarosław Janiszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej 
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jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Pan Marcin Kozak ukończył w 2003 roku Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Ukończył także kurs rosyjskiego języka 

biznesowego w Instytucie im. Puszkina w Moskwie oraz roczne podyplomowe studia „Prawo 

dla Managerów w praktyce” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

W swojej karierze zawodowej pracował w firmach z branży motoryzacyjnej, finansowej oraz 

przemysłu narzędziowego i recyclingu jako pracownik działu sprzedaży, kierownik działu 

eksportu oraz dyrektor regionalny na kraje byłego Związku Radzieckiego. W latach 2009-

2013 sprawował funkcję prezesa zarządu w spółce SYNTOM S.A., a od stycznia 2014 piastuje 

w niej funkcję prokurenta. Spółka ta jest liderem na polskim rynku hurtowego obrotu 

odpadami metali nieżelaznych. W okresie od listopada 2011 do stycznia 2013 roku 

sprawował także funkcję prezesa zarządu spółki Tesla Recycling S.A., jednej z wiodących na 

rynku spółek z branży recyclingu. 

Pan Marcin Kozak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy 

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 

członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na 

rynku NewConnect". 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

 Jarosław Janiszewski - Prezes Zarządu 

 Marcin Kozak - Członek Zarządu 


