
Życiorys zawodowy Pana Jacob Rokus Brouwer 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

imię i nazwisko: Jacob Rokus Brouwer  

zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Kierownik ds. badań i analiz 

termin upływu kadencji: 26.06.2022 r. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Pan Jacob Rokus Brouwer posiada obywatelstwo Królestwa Niderlandów. Jest absolwentem 

Akademii Pedagogicznej w Amsterdamie a także podyplomowych studiów w Holenderskim 

Instytucie Marketingu (NIMA), gdzie ukończył kolejno trzy poziomy kształcenia, w międzyczasie 

pracując jako researcher rynku nieruchomości w firmie „Wilma” - największej holenderskiej 

firmie developerskiej, stając się ostatecznie wykładowcą akademickim w Holenderskim 

Instytucie Nauk Społecznych (ISW) i uzyskując uprawnienia do egzaminowania przyszłych 

kandydatów na specjalistów ds. marketingu. 

Równocześnie Jacob Rokus Brouwer utworzył swoją spółkę konsultingową, która robiła analizę 

wykonalności dla największego funduszu emerytalnego w Holandii „NBP”. Był także autorem 

kilku znaczących projektów z zakresu marketingu m.in. koncepcji marketingowej dla 

departamentu serwisowego firmy Philips. W tym okresie został również konsultantem 

holendersko-rosyjskiej spółki handlowej "SLtrade" 

W 1996 roku Jacob Rokus Brouwer przeniósł się do Polski i rozpoczął działalność w swojej firmie 

działającej na rynku nieruchomości. 

W 2003 roku zmienił branżę i został przedstawicielem firmy Hauppauge (światowego lidera 

rynku tunerów telewizyjnych) na Europę Wschodnią i Centralną. 

Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu w spółkach: X3M DIGITAL S.A., Green-Nanotech Ventures Sp. 

z o. o., 2Chill Sp. z o. o. Jest członkiem zarządu Holendersko-Polskiej Izby Gospodarczej. Był 

Prezesem Zarządu Termocycle Sp. z o. o. od listopada 2011 do maja 2015 r. 

Jacob Brouwer posługuje się swobodnie sześcioma językami - holenderskim, angielskim, 

niemieckim, francuskim, polskim i rosyjskim. 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Pan Jacob Rokus Brouwer nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć 

istotne znaczenie dla Emitenta. 



 

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: 

 

Pan Jacob Rokus Brouwer jest członkiem organów zarządzających i nadzorczych lub wspólnikiem: 

X3M DIGITAL S.A. – Prezes Zarządu, akcjonariusz, 2008 – nadal 

Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. – Prezes Zarządu, wspólnik, 2017 – nadal 

2Chill Sp. z o. o. - Prezes Zarządu, 2018 – nadal 

Fundacja Stichting „Ga voor groen” – Prezes Zarządu, 2011 – nadal 

 

Pan Jacob Rokus Brouwer był członkiem organów zarządzających i nadzorczych lub wspólnikiem: 

Termocycle Sp. z o. o. – Prezes Zarządu, 2011 – 2015  

Termocycle Holding B.V. – Prezes Zarządu, 2014 – 2019  

Aqua-Nano B.V. – Prezes Zarządu, 2015 – 2019 

 

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: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacob Rokus Brouwer nie został skazany 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 oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacob Rokus Brouwer nie otrzymał sądowego zakaz działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

za przestępstwo oszustwa. 

 

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: 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny 

lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Jacob Rokus Brouwer pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

g) Informacje, 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: 

 

Pan Jacob Rokus Brouwer nie prowadzi konkurencyjnej działalności 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. 

 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym: 

 

Pan Jacob Rokus Brouwer nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

 


