
ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKA ZARZĄDU 
 
 
 
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach 

Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Wojciech Stanisław Kruszyński – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych 

Termin upływu kadencji: 01.10.2016 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Finanse i 

Bankowość, tytuł magistra ekonomii uzyskany w 1998 roku).  

Początki działalności zawodowej związane były z firmą DORADCA Consultants Ltd., z 

którą współpracował przez 9 lat w zespole doradztwa finansowego.  

Od 2006 roku prowadzi własną działalność pod nazwą WK Consulting.  

Jest specjalistą w zakresie szacowania wartości przedsiębiorstw oraz ich specyficznych 

aktywów, takich jak marka, know-how, znak towarowy, goodwill. Ponadto świadczy 

usługi w zakresie doradztwa operacyjnego i strategicznego w zakresie finansów. W swojej 

karierze brał również udział w projektach związanych z doradztwem transakcyjnym i 

prywatyzacyjnym. Prowadzi również szkolenia z tematyki finansów przedsiębiorstw.  

W ramach WK Consulting współpracuje ze sprawdzonymi specjalistami z zakresu prawa, 

księgowości, strategii i marketingu, co pozwala na realizację bardziej złożonych, 

interdyscyplinarnych zleceń doradczych. Daje to również możliwość świadczenia usług 

typu interim management. 

W swojej karierze zawodowej doradzał dużym podmiotom m in.: Ministerstwu Skarbu 

Państwa (głównie projekty prywatyzacyjne), funduszom inwestycyjnym i organizacjom 

wspierającym rozwój biznesu (Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Fundacja Towarzystwo 

Ekonomiczno-Społeczne Warszawa - Projekt Fabryka Innowacji, Pracodawcy 

Rzeczypospolitej Polskiej), jak również małym i średnim firmom z różnych branż (głównie 

szacowanie wartości przedsiębiorstw, marek i innych aktywów, sporządzanie biznes 

planów, planów finansowych, wniosków kredytowych, pomoc w pozyskiwaniu 

finansowania, opracowywanie systemów rachunkowości zarządczej).  

 

 
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

 
Nie dotyczy.  

 



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 

 
Od dnia 19.02.2014 do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Spółki Xenga Sp. z o.o.  

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 pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 
Nie dotyczy.  

 
 
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.  

 
Informację, 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.  

 
Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

 
Nie dotyczy. 
 
 


