
JAN HAMBURA 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

imię i nazwisko: Jan Hambura 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: 30.01.2026 r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Jan Hambura jest magistrem prawa oraz magistrem ekonomii. Posiada 16-letnie doświadczenie w pracy, 

zdobyte m.in. jako członek zarządów (m.in. spółki produkcyjnej zatrudniającej ponad 500 pracowników), 

podczas restrukturyzacji przedsiębiorstw, pracy w mediach oraz w sektorze publicznym. Ponadto od 14 

lat prowadzi własną działalność gospodarczą.  

Jest kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym (licencja nr 1325), reprezentującym wierzycieli oraz 

dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz wyznaczanym przez Sądy 

m.in. jako zarządca, nadzorca sądowy oraz syndyk. Od 2020 roku jest zarządcą przymusowym spółki 

Metropolitan Investment S.A. oraz licznych spółek powiązanych. Pełni również funkcję członka zarządu 

w spółkach kapitałowych.  

Jest ponadto mediatorem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz stałym 

mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, magistrem prawa, absolwentem Europejskiej 

Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie (2012r.), oraz magistrem ekonomii, absolwentem 

Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2020r.). Od 2008 roku prowadzi w Niemczech, a od 2019 roku również 

w Polsce własną działalność gospodarczą.  

Od 2022 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Korporacja Gospodarcza „EFEKT” S.A. w Krakowie, 

notowanej na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz 

przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Starhedge S.A. w Warszawie (również notowanej na Głównym 

Rynku GPW). Od 2020 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki G-Energy S.A. w Warszawie, 

notowanej na rynku NewConnect.  

Od 2019 do 2022 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o.o. w Lesku. W latach 2020-2021 był członkiem Rady Nadzorczej spółki Skyline Investment S.A. w 

Warszawie, notowanej na Głównym Rynku GPW. W 2019 roku był również członkiem zarządu spółki 

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w Lublinie oraz wiceprzewodniczącym Rady 

Nadzorczej spółki Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku.  

Od 2018 roku jest starszym wykładowcą w Katedrze Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i 

Finansów Publicznych na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie 

oraz samozatrudnionym konsultantem w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. W latach 2016-2017 

członek zarządu spółki ST3 Offshore Sp. z o.o. w Szczecinie (wcześniej w 2016 roku doradca zarządu). W 

2017 roku dodatkowo członek zarządu spółki Mars Most Brdowski Sp. z o.o. w Szczecinie oraz członek 

zarządu spółki ST3 Offshore GmbH w Hamburgu.  

W latach 2014-2016 dyrektor biura Rady ds. Więzi Społecznej przy rządzie kraju związkowego Berlina 

oraz asystent zarządu największej organizacji pożytku publicznego w Berlinie, Deutscher Paritätischer 

Wohlfahrtsverband LV Berlin e.V. (z ponad 760 organizacjami członkowskimi oraz ponad 50.000 

pracownikami), wcześniej w 2014 roku pracownik biura prasowego. Dodatkowo w latach 2015-2016 

dyrektor projektu „Work-for-Refugees.de”, Bürger aktiv gGmbH.  

Wcześniej w latach 2008-2014 pracownik biura prasowego Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, w 2008 

roku dodatkowo asystent projektu „Nazis-auslachen.de”, a w latach 2007-2011 współpracownik redakcji 

dzienników „Berliner Morgenpost“ oraz „DIE WELT“. W latach 2006-2008 asystent posła do parlamentu 

kraju związkowego Berlina..  

  



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

znaczenie dla emitenta. 

Pan Jan Hambura nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

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. 

Pan Jan Hambura był lub pozostaje członkiem organów zarządzających i nadzorczych: 

− Od 11/2022 – nadal – Prezes zarządu oraz wspólnik w Ameleo CEE sp. z o.o. ; 

− Od 07/2022 – nadal – Prezes zarządu oraz wspólnik Potwory i Sp. z o.o.; 

− Od 06/2022 – nadal – Członek Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza „EFEKT” S.A. 

− Od 01/2022 – nadal – Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Starhedge S.A.; 

−   Od 12/2021 – nadal – Prezes zarządu oraz wspólnik spółki Hambura Sp. z o.o.; 

− Od 12/2020 – nadal – Członek Rady nadzorczej spółki Zakłady Tkanin Wełnianych „MAZOVIA” S.A. 

w upadłości; 

− Od 12/2020 – nadal – Członek Rady Nadzorczej spółki G-ENERGY S.A.; 

− Od 08/2020 do 06/2021 – Członek Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A.; 

− Od 05/2019 do 09/2022 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki komunalnej Leskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.; 

Z powodu najdalej idącej ostrożności informuję, iż Jan Hambura od sierpnia 2020 roku pełni funkcję 

zarządcy przymusowego spółki Metropolitan Investment (na podstawie postanowień Prokuratury 

Regionalnej w Poznaniu – II Wydział ds. Przestępczości Finansowo – Skarbowej, zatwierdzonych przez 

Sąd Okręgowy w Poznaniu).  

Z daleko posuniętej ostrożności informuję, iż Jan Hambura pełni również funkcje syndyka, nadzorczy 

sądowego, zarządcy oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w licznych postępowaniach 

upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.   

5. 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 ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Pan Jan Hambura nie został skazany za przestępstwo i oszustwa. Pan Jan Hambura nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

6. 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. 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja  podmiotu, 

w którym Pan Jan Hambura pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

Z ostrożności należy wskazać, iż w chwili powołania Jana Hambury do pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Zakładu Tkanin Wełnianych „MAZOVIA” S.A. w upadłości, spółka ta znajdowała się w stanie 

upadłości już od 2008 r.  

Ponadto z powodu najdalej idącej ostrożności należy poinformować, iż w przypadku spółek objętych 

przez Jana Hamburę zarządem przymusowym z szeroko pojętej grupy Metropolitan Investment S.A. – 

wobec kilku spółek aktualnie toczą się postępowania o ogłoszenie upadłości lub ogłoszono upadłość, 

przy czym w tych spółkach pełniąc funkcję zarządcy przymusowego Jan Hambura nie pełni funkcji członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego.  



7. Informacje, 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. 

Pan Jan Hambura 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. 

8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Jan Hambura nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

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

 

 

 


