
 

 
 

Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu  

 

imię i nazwisko: Andrzej Sylwester Zając 

 

zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu 

termin upływu kadencji: 2023 rok 

 

Opis kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 

 

Andrzej Zając jest absolwentem EU Business School z siedzibą w Montreux (CH), gdzie uzyskał dyplom 

Executive MBA oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Handel 

Zagraniczny. 

 

Spółki prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich trzech lat Pan Andrzej Zając pełnił 

funkcję w organach zarządzających lub nadzorczych: 

1. Midven SA – Prezes Zarządu (obecnie), 

2. Midven Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (obecnie), 

3. Mizaco Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (obecnie), 

4. TNN Finance SA – Członek Rady Nadzorczej (obecnie), 

5. Bookre sp. z o.o. – Prezes Zarządu (obecnie), 

6. Medard S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie), 

7. TNN Finance S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie), 

8. Kancelaria Medius S.A. – Członek Rady Nadzorczej (w przeszłości), 

9. Parcel Technik S.A. – Członek Rady Nadzorczej (w przeszłości), 

10. Arena.pl S.A. – Członek Rady Nadzorczej (w przeszłości). 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Zając nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 9 § 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. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Zając nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.  

 

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

w którym Pan Andrzej Zając pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

 

Pan Andrzej Zając nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Midven 

Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o., ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 

osoby prawnej.  

 

Pan Andrzej Zając nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

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


