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Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 października 2013 

r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Antoniego 

Leonika powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. 

  

Pan Antoni Leonik posiada ponad 15 lat doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu przedsięwzięciami 

z zakresu bankowości, funduszy inwestycyjnych, zarządzania aktywami, ubezpieczeń oraz 

finansowania nieruchomości. Był Prezesem Zarządu PKO/CREDIT SUISSE TFI SA, Dyrektorem 

Generalnym banku SEB SA – Oddział w Polsce, pełnił funkcje managerskie w HSBC, Credit Suisse, 

Allianz i Creditanstalt. Prowadził międzynarodowe projekty fuzji i przejęć, zdobył doświadczenie 

w restrukturyzacji firm, zarządzaniu zmianą, tworzeniu spółek celowych, a także w sekurytyzacji. 

Ma znaczące osiągnięcia w tworzeniu efektywnych sieci sprzedaży w bankach, firmach 

ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Zarządzał również operacjami oraz stroną finansową 

w międzynarodowych projektach bankowych i inwestycyjnych. Pracował w zespołach sprzedaży 

i analiz korporacji petrochemicznej ICI w Wielkiej Brytanii. Był Przewodniczącym Rady Izby 

Zarządzania Funduszami i Aktywami w Polsce oraz Członkiem Rady Dyrektorów Europejskiej 

Federacji Zarządzania Funduszami i Aktywami (EFAMA) z siedzibą w Brukseli. 

Jest absolwentem handlu międzynarodowego University of Newcastle w Wielkiej Brytanii, gdzie 

odbył też studia podyplomowe z marketingu w Chartered Institute of Marketing. W Polsce ukończył 

studia doktoranckie w zakresie zarządzania i finansów SGH, a wcześniej studiował ekonomię oraz 

inżynierię maszyn. Chartered Marketer, posiada międzynarodowy Certyfikat Prince2 w zarządzaniu 

projektami. 

Pan Antoni Leonik oświadczył, iż jego działalność prowadzona poza Spółką nie jest konkurencyjna 

w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik 

w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy 

w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

  

Pan Antoni Leonik oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). 

  

  

Podstawa prawna:  

§ 5 ust.1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim.  

  

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Artur Lebiedziński – Członek Rady Nadzorczej delegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu 
Paweł Laskowski-Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu 

 


