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Treść raportu:           

Zarząd MM Conferences S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza w dn. 30.03.2016 r. 

działając na podstawie § 11 ust. 3 oraz § 14 pkt 1) Statutu Spółki, jak też § 4 ust. 2 pkt 1) Regulaminu 

Rady Nadzorczej Spółki odwołała Zarząd Spółki w składzie dotychczasowym – Pana Piotra Zesiuka, 

oraz jednocześnie powołała Zarząd Spółki w dwuosobowym składzie tj: Pan Piotr Zesiuk – jako 

Prezesa Zarządu, oraz Panią Anetę Pernak – jako Wiceprezes Zarządu. Piotr Zesiuk, ukończył studia 

magisterskie na uczelni im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunkach Zarządzanie i Marketing 

oraz Finanse i Bankowość. Od 2008 r. Prezes Zarządu MM Conferences S.A.. Swoją wiedzę z zakresu 

strategii zarządzania pogłębiał w School of Economics and Management w Lund University w Szwecji. 

Ukończył również konsulting międzynarodowy w Audencia, Écolede Management w Nantes we 

Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w centrali niemieckiej spółki Frosta A.G. w 

Bremerhaven, w której bezpośrednio podlegał dyrektorowi marketingu. Pełnił funkcję dyrektora 

generalnego Stowarzyszenia Mrożonej Żywności, zrzeszającego kilkudziesięciu największych na 

polskim rynku producentów żywności mrożonej, w tym przedstawicieli globalnych marek takich jak: 

Unilever, Farm Frites, Bonduelle. Pracując w Międzynarodowych Targach Warszawskich zajmował się 

organizacją trzech edycji największych targów motoryzacyjnych w Polsce – Warsaw International 

Motor Show. Następnie pracował w Expomedia Events Warsaw, gdzie zajmował stanowisko 

dyrektora ds. rozwoju biznesu oraz relacji sponsorskich. Kolejnym etapem kariery było przejście do 

branży konferencyjnej. W Expomedia Group (spółka notowana na London Stock Exchange) 

Informedia Polska pełnił stanowisko dyrektora ds. rozwoju biznesu oraz relacji sponsorskich. Pan 

Piotr Zesiuk, w ciągu ostatnich 3 lat, jest wspólnikiem w spółkach Zesiuk Investment Sp. z o.o., 

Knowledge Provider Sp. z o.o. oraz Knowledge Providers Sp. z o.o., a także prowadzi własną 

działalność gospodarczą pod nazwą Explorer Piotr Zesiuk. Pan Piotr Zesiuk nie uczestniczy w żadnej 



spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 

stosunku do Emitenta. Pan Piotr Zesiuk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Aneta Pernak Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i 

Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. Od 

początku kariery związana z branżą konferencyjno-szkoleniową; z MM Conferences od 2008 roku, 

obecnie na stanowisku Dyrektora Operacyjnego. Współtwórca kilkudziesięciu projektów 

konferencyjnych, warsztatowych i galowych, m.in. Konferencji Sieci szerokopasmowe, Banking 

Forum, Wielkiej Gali Smart City Forum. W czasie trwania kariery z sukcesem współtworzyła kilkaset 

projektów dedykowanych sektorom: telekomunikacja, media, bankowość, ubezpieczenia, 

energetyka, IT. Pani Aneta Pernak, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik 

spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 

stosunku do Emitenta. Pani Aneta Pernak nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.          

    


