Jarosław Mielcarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ze Spółką HM INWEST S.A. związany od 2004 roku jako udziałowiec, akcjonariusz, Vice Prezes
Zarządu w okresie IV.2004 - XII.2013.
Na rynku deweloperskim, budowlanym, nieruchomości działa od 1998 roku, dzięki czemu ma blisko
dwudziestoletnie doświadczenie.
Posiada wyższe wykształcenie prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1990 roku prowadzi swoją działalność gospodarczą.
Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu w spółce Inwestor HM Sp. z o.o.
Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu w spółce Idea Inwest Sp. z o.o.
Od 2014 roku jest Wiceprezesem Zarządu w spółce Timedix Sp.zo.o.
Od 2015 roku jest członkiem zarządu w spółce PJ Development Sp. z o.o.
Od 2015 roku jest członkiem zarządu w spółce MH Inwest Sp. z o.o, od 2017 roku pełni funkcję
Wiceprezesa Zarządu w tej spółce.
W okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa
handlowego, za wyjątkiem spółek wymienionych powyżej. W tym czasie w żadnej z tych spółek nie
było przypadku upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
Nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa, jak również nie
został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna 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.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Leszek Hofman – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent studiów prawniczych na dawnej Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach obecnie
Uniwersytet Śląski, na Wydziale Prawa i Administracji.
Po ukończeniu studiów pracował w organach administracji państwowej w Bielsku Białej. W 1976 roku
ukończył egzaminem państwowym aplikację sędziowską.
W 1978 roku zdał egzamin na stanowisko radcy prawnego. Wpisany na listę radców prawnych w
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, nr wpisu Kt-418.
W latach 1981-2000 pracował jako radca prawny w Hucie Batory S.A. w Chorzowie. Od 1993 roku
prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.
Pan Leszek Hofman współpracuje z firmami obrotu wierzytelnościami w zakresie zobowiązań branży
budowlanej, transportowej i handlowej oraz w zakresie zmian i skutków zachodzących po stronie
wierzyciela lub dłużnika w wyniku cesji. Występuje przed sądami polubownymi, jako pełnomocnik.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie procedury cywilnej, zobowiązań, prawa rzeczowego,
jak również stosowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

W okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa
handlowego z wyjątkiem HM Inwest S.A.
Nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa, jak również nie
został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna 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.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Urszula Hofman – Członek Rady Nadzorczej
Związana ze Spółką od roku 2004. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu
Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz Studiów Podyplomowych z zakresu wyceny
nieruchomości na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
W latach 2002-2004 pracowała w biurze Vice Prezesa Zarządu Banku Millenium S.A. w
departamencie bankowości hipotecznej i była odpowiedzialna za nadzór nad wnioskami dotyczącymi
udzielanych przez bank kredytów hipotecznych, weryfikacji dokumentów i przebiegu procedur
bankowych.
W toku współpracy ze Spółką HM INWEST S.A. zajmowała się m.in. sprzedażą mieszkań i lokali
usługowych w realizowanych przez podmiot inwestycjach, przygotowywaniem oraz weryfikacją
prawną i formalną kupowanych przez Spółkę nieruchomości oraz prowadzeniem kampanii
marketingowych firmy.
Od 2015 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Telewizja Republika S.A.
Od 2017 roku jest Prezesem Zarządu w spółce JP Development Sp. z o.o.
Od 2013 roku jest Prezesem Zarządu w spółce HB Inwestor Sp. z o.o.
W okresie ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek
prawa handlowego, za wyjątkiem spółek wymienionych powyżej. W tym czasie w żadnej z tych spółek
nie było przypadku upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
Nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa, jak również nie
został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna 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.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mikołaj Mielcarz - Członek Rady Nadzorczej
Związany z branżą nieruchomości od 2003 roku. Obecnie zajmuję się wynajmem nieruchomości
komercyjnych na terenie całej Polski. Przeprowadza remonty obiektów handlowych, rewitalizacje
zabytkowych kamienic pod powierzchnie biurowe oraz ich ostateczną komercjalizację. Zrealizowane
inwestycje są laureatami kilku nagród lokalnych samorządów.
Na terenie Polski współpracuje z wieloma sieciami handlowymi, agencjami nieruchomości oraz
wynajmuje obiekty wielkopowierzchniowe. Przygotowanie prawnicze, a także PR-owe pozwoliło Panu
Mikołajowi na przeprowadzenie z sukcesami wielu projektów związanych z nieruchomościami.
Od roku 2012 do listopada 2017 roku pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej Premium
Pożyczki.
W okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa
handlowego, za wyjątkiem spółek wymienionych powyżej. W tym czasie w żadnej z tych spółek nie
było przypadku upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
Nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa, jak również nie
został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna 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.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Agnieszka Ciołkowska - Członek Rady Nadzorczej
Architekt prowadzący, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej, odbywa studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania na
Wydziale Architektury i Urbanistyki z zakresu projektowania urbanistycznego.
W 2010 roku założyła pracownie architektoniczną Agawa Architektura, świadczącą pełen zakres
projektów: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz, obsługa procesów inwestycyjnych.
W latach 1997-2009 zdobywane doświadczenie w pracowniach architektonicznych specjalizujących
się w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, obiektach przemysłowych, oświatowym.
Związana ze Spółką od początku jej powstania i realizacji inwestycji deweloperskich.
W okresie ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek
prawa handlowego za wyjątkiem HM Inwest S.A.
Nie zostały wydane żadne prawomocne wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa, jak również nie
został wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna 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.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

