
 
 
Pan Piotr Karmelita 
 
Wykształcenie: 
 
Wykształcenie wyŜsze, magister ekonomii, studia dzienne w latach 1993 – 1998 na Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, na wydziale Zarządzania, kierunek Finanse i Rachunkowość, ze 
specjalnością Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
 
Dom Inwestycyjny BMT S.A. z siedzibą w Poznaniu - zatrudniony w okresie od 1 marca 
1996 roku do 31 lipca 1996 roku na stanowisku Asystenta Działu Analiz,  
Dom Maklerski BMT S.A. z siedzibą w Poznaniu (później BMT S.A.) – zatrudniony w 
okresie od 2 sierpnia 1996 roku do 8 sierpnia 2008 roku na stanowiskach kierowniczych, tj. 
Kierownika projektu oraz Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych (2.08.1996-
31.10.1999) oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (1.11.1999-30.06.2002). Z dniem 30 
czerwca 2002 roku wygasło zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wydane dla 
Domu Maklerskiego BMT S.A. na prowadzenie działalności maklerskiej. Począwszy od 1 
lipca 2002 roku Dom Maklerski BMT S.A. przestał być instytucją finansową w rozumieniu 
Ustawy. Nazwa spółki została zmieniona na BMT S.A. Do dnia 8 sierpnia 2008 roku (dzień 
wykreślenia BMT S.A. z KRS w wyniku połączenia z BB Investment Sp. z o.o.) pełnił 
funkcję Prezesa Zarządu BMT S.A. 
BB Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu – powołany do Zarządu spółki, w kwietniu 2002 
roku, pełnił funkcję Członka Zarządu do dnia 31 grudnia 2010 roku, odpowiedzialny za 
inwestycje Spółki i przygotowanie strategii,  
BBI Capital NFI S.A. z siedzibą w Warszawie - powołany do Zarządu spółki, w październiku 
2006 roku pełni funkcję Członka Zarządu do dnia 31 grudnia 2010 roku, odpowiedzialny za 
bieŜące zarządzanie spółką, inwestycje Spółki, nadzór nad księgowością i rachunkowością 
spółki, nadzorowanie procedur inwestycyjnych.  
Rubicon Partners NFI S.A. z siedzibą w Warszawie - powołany do Zarządu spółki z dniem 1 
lutego 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu do dzisiaj, odpowiedzialny za bieŜące 
zarządzanie spółką i inwestycje Spółki 
 
Kompetencje: 
 
Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania strategii przedsiębiorstw, wyceny 
przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu procesów badania stanu 
przedsiębiorstw (due dilligence), w przygotowaniu struktury i przeprowadzaniu transakcji 
kapitałowych na rynku publicznym i prywatnym. 
 
Funkcje w organach  
 
Zasiada w wielu Radach Nadzorczych, m.in. Gino Rossi S.A., TELL S.A., Human Resources 
Consulting  S.A.. W przeszłości był członkiem wielu rad nadzorczych spółek publicznych i 
niepublicznych.  
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem pan Piotr Karmelita nie wykonuje działalności 
konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta – 



TELL S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani teŜ nie uczestniczy w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został równieŜ wpisany do 
rejestru dłuŜników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym.  
 
Pan Tomasz Buczak 
 
Pan Tomasz Buczak ma wykształcenie wyŜsze. Ukończył studia prawnicze na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 roku 
egzaminem radcowskim zakończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych w Poznaniu i od tego roku wykonuje zawód radcy prawnego.  
 
Pan Tomasz Buczak od lipca 2004 r. stale współpracuje z Kancelarią CSW  Więckowska i 
Partnerzy, Radcy Prawni, a od stycznia 2006 roku jest w niej partnerem. W ramach swojej 
praktyki specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem rynku 
kapitałowego - jest kluczowym prawnikiem kancelarii w procesach IPO i SPO oraz ofertach 
niepublicznych, zarówno na rynku regulowanym, jak i na Rynku NewConnect. Doradza w 
sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych oraz przestrzeganiem 
zasad ładu korporacyjnego przez spółki publiczne, a takŜe kształtowaniem ustroju oraz 
funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Zajmuje się takŜe obsługą przedsięwzięć 
związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz procesów przekształcania, fuzji i 
restrukturyzacji. Ma znaczące doświadczenie w zakresie stosowania prawa bankowego i 
tworzenia produktów bankowych. 
 
Funkcję Członka Rady Nadzorczej TELL S.A. pełni od 14 października 2005 r.  
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem pan Tomasz Buczak nie wykonuje działalności 
konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta – 
TELL S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani teŜ nie uczestniczy w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został równieŜ wpisany do 
rejestru dłuŜników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 
 
Pani Mariola Wi ęckowska 
 
Radca prawny – Partner w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni, 
działającej w Poznaniu i Warszawie. 
Wykonuje pracę radcy prawnego od roku 1990. Specjalizuje się  
w doradztwie prawnym dla realizacji strategii właścicielskiej przez przedsiębiorców. 
Obsługuje przekształcenia, fuzje, emisje akcji, wprowadzanie spółek na Giełdę Papierów 
Wartościowych i rynek NewConnect. Negocjuje w procesach pozyskania inwestorów i 
umowach towarzyszących pozyskaniu kapitału. Prowadzi zespół specjalistów kancelarii w 
procesach diagnozowania stanu prawnego przedsiębiorstw, sporządzania prospektów 
emisyjnych i dokumentów informacyjnych. Jest wykładowcą i prelegentem na licznych 
konferencjach, gdzie prezentuje praktyczne aspekty doradztwa prawnego dla 
przedsiębiorców, w tym regulacje rynku kapitałowego. Specjalizację rozpoczęła od analiz i 
diagnoz stanu prawnego przedsiębiorstw w celu wyboru wariantu ich prywatyzacji oraz w 
charakterze doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesach pozyskiwania inwestorów.  



W latach 90 - tych prowadziła i przewodniczyła radom wierzycieli w bankowych 
postępowaniach układowych (np. Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. w Ostrowie 
Wlkp). 
Zdobyła specjalizację w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw związaną  
z finansowaniem ich działalności pracując w Departamencie Restrukturyzacji Kredytów 
Trudnych Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. 
Nadzorowała działalność spółek prawa handlowego zasiadając w Radach Nadzorczych 
RELPOL S.A. z siedzibą w śarach i ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, ZAP - PETRO Sp. z 
o.o. w Ostrowie Wlkp, ATON - HT z siedzibą we Wrocławiu. 
Aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
W procesach fuzji wykonała kompleksową obsługę prawną np. fuzji Cefarmu - Poznań z 
Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. 
Uczestniczyła w obsłudze licznych procesów ofert publicznych, w tym : TALEX S.A., PGF 
S.A., dwie emisje dla PBG S.A., TELL S.A., NFI PIAST S.A., BBI Development NFI S.A., 
HARDEX S.A., BBI ZENERIS S.A. Uczestnik Polskiego Instytutu Dyrektorów, na liście 
profesjonalnych kandydatów do Rad Nadzorczych, członek Rady Programowej PID. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem pani Mariola Więckowska nie wykonuje działalności 
konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta – 
TELL S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani teŜ nie uczestniczy w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie została równieŜ wpisana do 
rejestru dłuŜników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 
 
Pan Marek Piątkowski 
 
Członek Zarządu BBI Capital NFI SA (lat 36), absolwent wydziału Inwestycji Kapitałowych i 
Strategii Finansowych Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 
posiada tytuł CFA, pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej CFA Society of 
Poland.  Posiada szerokie doświadczenie menedŜerskie w bezpośrednich inwestycjach, jak 
równieŜ w strukturyzowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jego doświadczenie 
inwestycyjne rozciąga się od rynku publicznego (ING PTE) do venture capital (HALS 
Fundusz Kapitałowy, MCI Management). W latach 2009-2010  był Partnerem Zarządzającym 
w CONOR Capital, spółce zajmującej się doradztwem w zakresie fuzji i przejęć. Wcześniej 
przez ponad 4 lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu giełdowej spółki MISPOL SA, gdzie m.in. 
w wyniku przeprowadzonych przejęć oraz inwestycji organicznych, doprowadził do 
zwielokrotnienia skali działalności przy jednoczesnej zmianie koncentracji działalności z 
segmentów schyłkowych na segmenty silnie wzrostowe. W latach 2004-2005 pracował na 
stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego w MCI Management SA,  wcześniej przez ponad 4 lata 
pełnił rolę Dyrektora Inwestycyjnego w HALS Fundusz Kapitałowy. W latach 1999-2001 
pracował jako analityk  ING Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne. 
W latach 1998-2000,  związany był z Przeglądem Rynku Telekomunikacji i Informatyki 
TELEINFO jako dziennikarz. Zasiadał takŜe w radach nadzorczych wielu spółek, w tym 
spółek publicznych. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem pan Marek Piątkowski nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani teŜ 
nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje 



równieŜ w rejestrze dłuŜników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 
Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Pan Paweł Turno 
 
Pan Paweł Turno posiada wykształcenie wyŜsze. Ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra.  Jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu, w którym przez dwa lata pracował jako pracownik naukowy.  
Pan Paweł Turno kolejno pracował:  
- w latach 1986 – 1989 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku 
asystenta,  
- w latach 1989 – 1997 w „EMAX” S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu,  
- w latach 1997 – 1998 w AMS S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu,  
- w latach 1999 do 2008 w BBI Capital S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu 
- w latach 1998 – 2009 w BB Investment Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Prezesa 
Zarządu,  a po przekształceniu w BB Investment S.A. nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu.  
 
Od 2004 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej w TELL S.A. 
  
Pełni równieŜ funkcje w następujących Radach Nadzorczych: 
Członek Rady Nadzorczej Public Profits sp. z o.o. – od stycznia 2001 roku do chwili obecnej, 
Członek Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (powstała z połączenia Computerland S.A oraz Emax 
S.A.) – od października 2006 roku do chwili obecnej, 
Członek Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A. – od października 2008 roku do chwili 
obecnej. 
Członek Rady Nadzorczej BBI Capital NFI SA –od września 2010 roku do chwili obecnej, 
Członek Rady Nadzorczej KWK Sp. z o.o. – od grudnia 2010 roku do chwili obecnej 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem pan Paweł Turno nie wykonuje działalności 
konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta – 
TELL S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani teŜ nie uczestniczy w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został równieŜ wpisany do 
rejestru dłuŜników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 
 
 


