
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
Łukasz Kaleta, Członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji 03.10.2025 r. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie:   
Absolwent AGH w Krakowie na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki na 
specjalizacji Computer engineering in electrical systems. Najlepszy student AGH oraz III najlepszy 
student Małopolski w 2009 roku.  
  
Nagrodzony w konkursie Amicus Hominum w roku 2014 za wspieranie młodzieży w budowaniu 
postaw przedsiębiorczych. W ramach Fundacji Polska Innowacyjna od 2017 roku wspiera budowę 
największego ekosystemu innowacji w Polsce oraz w CEE.  
  
Założyciel/współzałożyciel firm Redi sp. z o.o., LoveKrakow sp. z o.o., Office&Cowork Centre S.A., 
BiznesHUB sp. z o.o. Fundator Fundacji wspierania przedsiębiorczości Activus Promptus oraz 
wiceprezes Fundacji Polska Innowacyjna. Inwestor i anioł biznesu, członek rady nadzorczej Columbus 
Energy S.A., Columbus Elite S.A., czy Nexity Global S.A. 
  
Doświadczenie zawodowe:  
Office&Cowork Centre sp z o.o. – Wiceprezes Zarządu (od 27.02.2017 do nadal)  
BiznesHUB – Prezes Zarządu (od 18 czerwca 2020 do nadal)  
Office&Cowork Centre S.A. Prezes Zarządu – (od 28 sierpnia 2020 do nadal)  
Redi sp z o.o. – Prezes Zarządu (od 18 sierpnia 2017 roku do nadal)  
Columbus Elite Global S.A. -  rada nadzorcza (od 22 lipca 2021 do nadal)  
Columbus Energy S.A. – rada nadzorcza (od 18 marca 2020 roku do nadal)  
Gemstone ASI S.A. – rada nadzorcza (od 2 listopada 2020 do nadal)  
Nexity Global S.A. – rada nadzorcza (od 8 września 2020 do 15.03.2022.)  
Prime 2 sp. z o.o. – rada nadzorcza (od 22 października 2018 do 14 marca 2022)  
ATIF Cieszyńska sp. z o.o. – Prezes Zarządu (od 29 marca 2022 do nadal)  
JR Holding ASI sp. z o.o. – rada nadzorcza ( od 20 listopada 2021 do nadal) 

 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 
Nie dotyczy. 

 
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 

Okres  Pełna nazwa podmiotu 
Zajmowane stanowisko / zakres 

obowiązków (ogólny opis) 

  
2009.05-2009.11  Someday Interactive 

Właściciel / sprzedaż, administracja, 
zarządzanie firmą 

2011.08-2014.05  
Ives System sp. z o.o. 

Dyrektor ds. sprzedaży (sprzedaż usług 
medtech, umawianie spotkań z klientami, 

tworzenie materiałów sprzedażowych) 



2014.08-nadal  Fundacja wspierania 
przedsiębiorczości 
Activus Promptus 

Prezes Fundacji, fundator (rozwój fundacji, 
administracja, kreacja projektów 
społecznych dla przedsiębiorców) 

2015.01-nadal  ART-Tech 
Właściciel (budowa firmy, sprzedaż, 

administracja, procesy) 

2017.03-nadal  Office&Cowork Centre sp zoo 
Wiceprezes zarządu / współzałożyciel 

(rozwój firmy, sprzedaż) 

2017.04-nadal  Redi sp zoo 
Prezes zarządu / fundator (rozwój firmy, 

pozyskiwanie finansowania do firmy) 

2020.06-nadal  Fundacja Polska Innowacyjna 

Wiceprezes zarządu (rozwój organizacji, 
fundraising, kreacja nowych projektów 

Fundacji) 

2020.06-nadal  BiznesHUB sp zoo 
Prezez zarządu / CEO (zarządzanie 

organizacją) 

2020.08-nadal  Office&Cowork Centre S.A. 

Prezes zarządu / CEO (budowa organizacji i 
grupy firm opartych o rynek nieruchomości 

flex) 

2021.11-nadal  
JR HOLDING ALTERNATYWNA 
SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. 

Członek Rady Nadzorczej 
(organ doradczy) 

2022.03-nadal  
NEXITY GLOBAL S.A. 

Prezes zarządu / CEO (zarządzanie 
organizacją) 

2022.03-nadal  

ATIF CIESZYŃSKA sp. z o.o. 

Prezes zarządu / CEO 
(zarządzanie organizacją, nieruchomości 

własne) 

 
5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
Nie dotyczy. 
 

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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. 

7) 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. 
 



8) 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. 

 
 
 

……………………………………… 
(podpis) 

 


