
 ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY NADZORUJĄCEJ AQT WATER S.A.: 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

dr Przemysław Psikuta, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 4 maja 2027 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Przemysław Psikuta jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskanym 
w Instytucie Finansów Akademii Finansów w Warszawie, absolwentem Wyższej Szkoły 
Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu w zakresie zarządzania finansami. 
Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał od pracy w dziale analiz i informacji Domu 
Maklerskiego BDM S.A. przy sporządzaniu rekomendacji inwestycyjnych oraz wycen spółek, 
jak również komunikacji z massmediami. Od 15 lat, w ramach Beskidzkiego Biura 
Consultingowego SA, a obecnie Beskidzkiego Biura Consultingowego sp. z o.o., związany z 
działalnością doradczą w zakresie wycen przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i 
prawnych, wprowadzania instrumentów finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu, 
pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym, jak również w formie dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej. Posiada certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
Jest autorem ponad stu wycen przedsiębiorstw i znaków towarowych. Ze sporządzonych 
przez niego dokumentów aplikacyjnych o środki UE, beneficjenci uzyskali łącznie kilkaset 
milionów złotych dofinansowania.  

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

Nie dotyczy. 

d) 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 

1. ABS INVESTMENT ASI SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – 
nadal); 

2. BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady 
Nadzorczej – do dnia 25 czerwca 2021 r.); 

3. OUTDOORZY SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – nadal). 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Nie figuruje. 


