
Pan Krzysztof Spyra – 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 Spyra, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – 2020 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Krzysztof Spyra jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wyróżniony dyplomem "Top 

10", a także absolwentem Staffordshire University, U.K. Po studiach spędził 7 lat pracując w bankach 

inwestycyjnych w Nowym Jorku i Londynie (JP Morgan i Merrill Lynch). Po powrocie do Polski 

zaangażował się w tworzenie prywatnych przedsięwzięć biznesowych w sektorze finansowym w Polsce 

oraz na Białorusi. Na przestrzeni swoich doświadczeń zawodowych tworzył od podstaw firmy w 

segmencie finansów detalicznych, pośrednictwa finansowego, ubezpieczeń oraz bankowości, a także 

usług dla detalicznych i korporacyjnych klientów. Był założycielem i członkiem zarządu Open Finance SA 

oraz Noble Bank SA, a także założycielem i członkiem rady nadzorczej Noble Funds TFI i Open Life SA. 

Pełnił funkcję prezesa zarządu w spółkach: Home Broker SA, Open Finance SA, Getin International SA, a 

także przewodniczącego rady nadzorczej Open Brokers SA, Open Finance TFI oraz Sombel Bank SA. 

Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu Polskiego Związku Triathlonu oraz prezesa zarządu i-Sport 

sp. z o.o. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Pan Krzysztof Spyra nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

 

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 

i-Sport sp. z o.o.  – Prezes  Zarządu – nadal, 

Polski Związek Triathlonu. – Wiceprezes  Zarządu – nadal, 

Elemental Holding S.A. – Członek Zarządu – nadal, 

 

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 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Spyra 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, 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, zarządu komisarycznego lub likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Spyra pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 



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 

Pan Krzysztof Spyra 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) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

 

 


