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Życiorys zawodowy wymagany zgodnie z § 3 ustęp 1 punkt 7) Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu – NewConnect 

 

Tomasz Cisek – Członek Rady Nadzorczej Taxus Fund S.A.  

Kadencja Pana Tomasza Ciska zgodnie z § 19 ust. 3 statutu Spółki jest czteroletnia. 

Od 12 lat związany z branżą internetową. Autor wydanej w 2012 r. książki „E-wangeliści. Ucz się od 

najlepszych twórców polskiego internetu.” Prelegent licznych konferencji branżowych. Absolwent 

Uniwersytetu Łódzkiego.  

Karierę zaczynał jako dyrektor zakupu w sieci reklamowej Ad.net (grupa CR Media). Koordynował 

otwarcie oraz rozwój biur spółki w krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia).  

Dyrektor Zarządzający w Sabela Media Polska, następnie Prezes IMPartner (grupa CR Media). W maju 

2002r. zainicjował I Forum Interactive Advertising Bureau. Występował jako prelegent na spotkaniach 

IAB Europe w Londynie. Przyczynił się do stworzenia pierwszych w Polsce badań profilu internautów 

Prawdziwy Profil, których wyniki zaprezentowano na konferencji ESOMAR w Los Angeles w 2003r.  

W latach 2006 – 2009 Członek Zarządu Empik Sp. z o.o., odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie 

strategii sklepu internetowego empik.com w zakresie procesów biznesowych w obszarach IT, HR, obsługi 

klienta, zarządzania produktem, marketingu internetowego oraz logistyki.  

W 2010 roku dyrektor apteki internetowej DOZ.pl  

Do dnia dzisiejszego Wspólnik oraz Prezes Zarządu Expedyt Sp. z o.o.  

Członek Zarządu spółki Funtiago Sp. z.o.o. zajmującej się gamifikacją.  

Wskazanie spółek prawa handlowego, w których dana osoba w chwili obecnej jest członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych, albo wspólnikiem: WILL2GO Sp. z o.o., ACTIVE4EVER Sp. z o.o., Funtiago 

Sp. z o.o., TIME2CHANGE Sp. z o.o., EXPEDYT Sp. z o.o., GREEN&BLACK Sp. z o.o., IEN GAS Sp. z o.o., 

GAMEFFECT Sp. z o.o, Share2Sell sp. z o.o. 

W okresie ostatnich trzech lat dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, albo 

wspólnikiem wyżej wymienionych spółek.  

Nie zachodzą okoliczności o których mowa w § 10 pkt 20 (e) (f) (g) i (h) Załącznika nr 1 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu w zw. z § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect". 


