
Artur Andrzej Sawka 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 12 kwietnia 2022 roku 

Wykształcenie  wyższe 

Kariera zawodowa    

Artur Sawka - absolwent EMBA - Global Management - Thunderbird School of Global Management 

oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzania i Marketingu. Posiada bogate 

doświadczeniu w zarządzaniu i doradztwie finansowo - strategicznym. Jako Dyrektor 

Inwestycyjny w Family Office Michał Kiciński odpowiada za realizację procesów inwestycyjnych 

oraz kontrolę spółek portfelowych. Były Dyrektor Departamentu Kontrolingu i Członek Komitetu 

Integracyjnego w Exalo Drilling SA, spółki powstałej z połączenia sześciu niezależnych podmiotów.  

Wcześniej przez 9 lat był Członkiem Zarządu w CD Projekt, odpowiadając między innymi za finanse 

Grupy. Obecnie pełni rolę Dyrektora Finansowego w Mudita sp. z o.o., Appnroll sp. z o.o. i Vooom 

sp. z o.o. oraz prokurenta w Mudita Sp. z o.o. oraz Appnroll sp. z o.o. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

• 2019 – obecnie Dyrektor Finansowy w Mudita sp. z o.o., Appnroll sp. z o.o. i Vooom sp. z 

o.o. 

• 2015 - obecnie Value Creating Solutions; doradztwo strategiczne i finansowe; 

Pełnomocnik ds. inwestycji Family Office Michał Kiciński 

• 2013 – 2014 Exalo Drilling SA (Grupa PGNiG) - Dyrektor Działu Budżetowania, Kontrolingu 

i Skarbu 

• 2010 – 2012 Edukacja Polska S.A, Wydawnictwo Edukacja Polska Sp. z o.o - Dyrektor ds. 

Finansowych i Administracyjnych; 

• 2001 – 2010 CD Projekt SA - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Grupy, Dyrektor 

Regionu Europa Centralna 

 

Doświadczenie zawodowe oraz informacje o sprawowaniu funkcji w organach zarządzających lub 

nadzorczych: 

• 2001 – 2010 CD Projekt SA - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Grupy, Dyrektor 

Regionu Europa Centralna, 

• 2015 – 2019 Fort Traugutta sp. z o.o. – Członek Zarządu, wspólnik  

• 2016 – 2019 Wegeguru sp. z o.o. – Członek Zarządu, wspólnik 

• 2016 – 2019 F1 Nieruchomości sp. z o.o. – Członek Zarządu  

• 2017 – 2017 ID’EAU sp. o.o. – Członek Zarządu 

Pan Artur Sawka nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, Pan Artur Sawka był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 

wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal 

wspólnikiem:  



• 2015 – 2019 Fort Traugutta sp. z o.o. – Członek Zarządu, wspólnik  

• 2016 – 2019 Wegeguru sp. z o.o. – Członek Zarządu, wspólnik 

• 2016 – 2019 F1 Nieruchomości sp. z o.o.– Członek Zarządu  

• 2017-obecnie – Członek Rady Fundacji Borzymy 

• 2017 – 2017 ID’EAU sp. o.o. – Członek Zarządu 

Pan Artur Sawka nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, jak 

również nie pełnił funkcji w podmiotach, w których toczyła się restrukturyzacja, lub w których 

został ustanowiony zarząd komisaryczny.  

Pan Artur Sawka nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Artur Sawka nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. 

Pan Artur Sawka nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, 

ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Artur Sawka nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, jak również za 

przestępstwa wskazane w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych. 

 


