Bogusław Cieślak
Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Budowy Maszyn na kierunku Zarządanie i
Marketing z tytułem magistra inżyniera. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1998 roku w
poznańskim oddziale firmy TETA S.A. jako wdrożeniowiec.
Następnie pracował dla firmy Itelligence pełniąc rolę Konsultanta SAP i Kierownika
Projektów.
Od

2002

roku

pracował

dla

korporacji Mars

Inc. uczestnicząc w projektach

międzynarodowych we Francji i krajach Beneluksu jako Ekspert Konsultant oraz Kierownik
Projektu.
Od 2005 roku rozpoczął własną jednoosobową działalność gospodarczą, żeby w 2006 roku
zacząć na większą skalę rozwijać własny biznes. Wraz z kilkoma innymi konsultantami
systemów ERP założył w czerwcu 2006 roku firmę Business Partners eXcellnece sp. z.o.o.
której został prezesem. Od roku 2010 był także jej większościowym udziałowcem. W roku
2014 spółka Business Partners eXcellence sp. z o.o. został przejęta przez Emitenta. Od roku
2014 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BPX S.A.

W roku 2005 uzyskał certyfikat Prince2 Foundation (Project in Controlled Environment) W
trakcie ponad 18-letniej kariery konsultingowej pełnił przede wszystkim role zarządcze,
będąc szefem projektu, liderem zespołów w projektach prowadzonych między innymi na
Węgrzech, Słowacji, we Francji, w Holandii, Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych.
Pan Bogusław Cieślak będąc prezesem spółki był odpowiedzialny za strategię rozwoju firmy,
realizację prac projektowych, finanse oraz całościową organizację przedsiębiorstwa. Do 2012
roku Pan Bogusław udzielał się na rynku usług konsultingowych jako wysokiej klasy
specjalista, jednak wraz z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa zaprzestał pracy na
projektach, a skupił się głównie na rozwoju firmy.

Pan Bogusław Cieślak zaangażowany jest od 2008 roku również mocno w działalność
charytatywną będąc Fundatorem Fundacji Lepszy Start, a od 2010 prowadząc wraz ze swoją
żoną Ireną Cieślak Niepubliczną Szkołę Podstawową dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum
Autyzmu „Przylądek” w Pruszkowie.

W okresie ostatnich pięciu lat Bogusław Cieślak nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
nie otrzymał sądowego zakazu działania, jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie miała miejsca likwidacja podmiotu,
w którym Pan Bogusław Cieślak pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego.

Bogusław Cieślak 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.

Bogusław Cieślak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

