
Pan Damian Goryszewski 

Członek Rady Nadzorczej  

Wiedza | Doświadczenie | Zaufanie | Jakość | Światowy standard | Międzynarodowe kontakty 

Doświadczenie 
 

02.2021 do nadal               The Private Office of H.H. Sheikh Ahmed bin Faisal Al Qassimi - Dubai, UAE 

Dyrektor Zarządzający (Managing Director) 

Zarządzanie Prywatnym Biurem Szejka Al Qassimi oraz nadzór nad portfolio ponad 30 firm i organizacji, reorganizacja struktury 

biznesowej, analiza, finansowanie i rozwój nowych projektów, podejmowanie gości VIP oraz wizytacji zgodnie z protokołem 

dyplomatycznym, współpraca z międzynarodowymi organizacjami rządowymi. 

01.2021 do nadal               The Top Floor - Luxembourg, UAE, UK 

Prezes Zarządu (Chairman of the Board, CEO) 

Zarządzanie Multifamily Office o Globalnym zasięgu, ukierunkowanym swoją ofertą na profesjonalnych sportowców, artystów 

internetowych, scenicznych i estradowych. 

01.2019 do nadal              Colossus Capital, Colossus Ventures - Solihull, UK 

Prezes Zarządu (President of the Management Board) 

Jeden z nielicznych funduszy venture capital w West Midlands, UK, aktywnie wspierający scenę start-up'ową, oferujący 

business consulting, formowanie wizji biznesowej, maksymalizując wiedzę, doświadczenie i umiejętności 

pomysłodawców/przedsiębiorców. Przygotowanie do rund finansowania, finansowanie, strategia wyjścia. 

02.2013 do nadal               Prestige Prive International - Liechtenstein 

Właściciel (Business owner, freelancer) 

Doradztwo biznesowe, due diligence i pośrednictwo przy transakcjach zabytkowych samochodów Ferrari oraz nowoczesnych 

modeli samochodów supercars (inwestycje BlueChip), dzieł sztuki, nieruchomości, kontakt i skomplikowane negocjacje na 

najwyższych szczeblach - bezpośrednio z wysoko-profilowymi klientami.  

07.2012 - 01.2021             APG Fitness - Solihull, UK 

Dyrektor Finansowy / Współwłaściciel (CFO, Co-owner) 

Tworzenie wizji oraz strategii rozwoju firmy, odpowiedzialność za finanse, inwestycje, formalności, negocjacje, strategie 

marketingową, kontakt z mediami. 

11.2006 - 09.2016             Solihull College - Solihull, UK 

Senior Manager / Team Leader / Online Exams Team Supervisor / Network & System Engineer 

Stworzenie 12-osobowego działu Online Exams, nadzór nad siecią 120 komputerów, nadzór oprogramowania, stworzenie 

procedur i nadzorowanie poprawności przeprowadzania egzaminów z zachowaniem wszelkich wymogów proceduralnych. 

02.2002 - 06.2006             goodSpeed Technology 

Właściciel (Business owner)  

Właściciel małej rodzinnej firmy komputerowej, odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę klientów indywidualnych, 

biznesowych i korporacyjnych, kontakty z dostawcami, negocjacje, szkolenia a także nadzór i prowadzenie jednego z 

pierwszych portali miejskich.  

06.1995 - 07.2005             Energotest - Energopomiar, Gliwice 

Specjalista w Dziale Produkcji i Uruchamiania / Kierownik Zespołu  

Pierwsza praca po ukończeniu szkoły średniej. Tu wykształtowały się umiejętności rozwiązywania problemów i większość 

nabytej wiedzy technicznej oraz doświadczenia w elektronice i informatyce. 



Współprojektowanie, produkcja i uruchamianie urządzeń elektro-energetycznych, oprogramowania a także nadzór nad 

wdrażaniem rozwiązań na obiektach w Polsce i za granicą.  

Edukacja 
 

2016 - 2016                 Luxembourg School of Business - Strategy and Business Model Innovation fast track online 

2015 - 2015                 Luxembourg School of Business - Leadership for Executives fast track online  

2014 - 2014                 Sotheby's Institute of Art - Introduction to Art and Finance online course  

2012 - 2013                 Solihull College & University Centre - Principles of Business Administration 

1995 - 2000                Politechnika Śląska w Gliwicach - Elektronika i Informatyka zakończone bezdyplomowo 

Języki obce 
Polski -  język ojczysty 

Angielski – biegle  

 

Team Leader, Manager i Dyrektor Zarządzający na różnych szczeblach. Kreatywny manager z niemal 30-letnim doświadczeniem w branży 

przemysłowej, zarządzania, nieruchomości, IT i finansów. Zarządzał zespołami doświadczonych specjalistów, regularnie prowadzi skomplikowane 

negocjacje zakańczane oczekiwanym finałem, regularnie współpracuje z doświadczonymi biznesmenami, profesjonalistami świata kultury, sportu i 

świata finansów. Po latach pracy i prowadzenia własnych przedsięwzięć biznesowych z sukcesem kieruje prywatnym biurem rodzinnym jednego z 

najwyżej postawionych członków Rodziny Królewskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zawsze otwarty na nowe zadania i wyzwania, doskonale 

odnajdujący się w nowych sytuacjach i nowym środowisku. Komunikatywny, twórczy i bardzo pracowity. 

Mandat Członka Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS S.A. Pana Damiana Goryszewskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022. 

Według złożonego oświadczenia Pan Damian Goryszewski : 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz. U. 1997r.,Nr 

88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 I w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z 

późn.zm.), nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, 

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze  Sądowym (Dz.U. 2007 r., Nr 168, 

poz.1186 z późn. zm.), 

- nie mają do niego zastosowania ograniczenia  oraz zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek wynikające z art. 387 Kodeksu spółek 

handlowych. 

- nie prowadzi w żadnej  formie działalności konkurencyjnej w stosunku  do Emitenta, jak  również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub  członek organu jakiejkolwiek  

konkurencyjnej osoby prawnej, 

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne znaczenie dla Emitenta. 


