
JAROSŁAW SKOCZEŃ  

Członek Zarządu Grupa Emmerson S.A.  

 

a) Pan Jarosław Skoczeń  został w dniu 22 lutego 2016 roku powołany na stanowisko Członka 

Zarządu spółki Grupa Emmerson S.A. na kadencję do 30 czerwca 2020 roku. 

 

b) Pan Jarosław Skoczeń posiada wykształcenie ekonomiczne. Ma wieloletnie doświadczenie 

zawodowe w sprzedaży i marketingu oraz w zakresie public relations; wydawca, dziennikarz oraz 

producent programów radiowych i telewizyjnych. Od 2006 roku zajmuje się promocją rynku 

nieruchomości; jest m.in. wydawcą i autorem bloga strefynieruchomosci.blog.pl, ściśle 

współpracującego z portalem www.onet.pl. Wcześniej był dyrektorem marketingu i sprzedaży w firmie 

Yardley, wydawcą i zastępcą redaktora naczelnego magazynu “Techno Party”, autorem i 

prowadzącym program radiowy “Jest robota” w Radiostacji oraz program telewizyjny o tym samym 

tytule w TVP 1, a także naczelnym redaktorem magazynu “Empik News”. 

 

c) Pan Jarosław Skoczeń nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie 

dla Emitenta;  

 

d) Pan Jarosław Skoczeń  w okresie trzech ostatnich lat, był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego:  

Grupa TV SA (d. Grupa TV Telewizje Internetowe Sp. z o.o.)  – od 7 marca 2013 r. Przewodniczący 

Rady Nadzorczej, do 6 marca 20013 r. – Prezes Zarządu;  

TVM2 Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu od 10.02.2012 roku. 

 

e) Wobec Pana Jarosława Skoczenia nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto, Pan Jarosław Skoczeń  nie otrzymał w okresie ostatnich 

pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. 

 

f) W stosunku do spółek, w których Pan Jarosław Skoczeń  pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze 

nie wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego. 

  

g) Pan Jarosław Skoczeń  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) Pan Jarosław Skoczeń nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 


