
Peter Behnke   

Od roku 1972 do 1981 praca w zawodzie nauczyciela w Polsce. W roku 1981 wyjazd do Niemiec. Od roku 1982 praca 
w urzędzie państwowym w Niemczech, jako chemik z jednoczesnym zajęciem pedagogicznym - kształcenia laborantów 
chemii i biologii. W roku 1892 przejście do sektora prywatnego branży budowlanej i handlowej, jako właściciel 
i współwłaściciel firm niemiecko-polskich z doradztwem i inwestowaniem grup kapitałowych niemieckich w Polsce. 

Od roku 2000 do luty 2010 r. praca dla polskiej spółki INTUR-KFS Sp. z o.o., późniejszej KB DOM S.A. jako bezpośredni 
reprezentant firmy, koordynator exportu do krajów zachodnich, głównie Niemiec. Od lipca 2010 prowadzenie 
samodzielnej działalności gospodarczej w  Niemczech w zakresie doradztwa i przedstawicielstwa dla firm polskich                        
na terenie przede wszystkim Niemiec. 

Pan Peter Behnke nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Korporacja Budowlana Dom S.A. 
oraz  nie  uczestniczy  w  spółce  konkurencyjnej  w  stosunku  do  Spółki  jako  wspólnik  spółki  cywilnej, spółki  
osobowej  lub  jako  członek  organu  spółki  kapitałowej,  ani  nie  uczestniczy  w  innej konkurencyjnej osobie  prawnej  
jako  członek  jej organu. Pan Peter Behnke nie  jest wpisany  do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego 
na podstawie ustawy o KRS. 
 

Władimir Czumakow  
 
urodził się 2 lutego 1970 w mieście Chwałynsk Saratowskiego obwodu. Ma wyższe wykształcenie. Absolwent 1999 roku 
Moskiewskiego Uniwersytetu Ekonomii, Statystyki i Informatyki. 
 
Od 1992 do 2000 roku zajmował różne stanowiska w organach władzy publicznej regionu moskiewskiego. Zaczynał jako 
czołowy specjalista wydziału usług komunalnych, później został dyrektorem firmy drogowo-budowlanej. W 2000 r. pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora generalnego firmy  „Semigor” Sp. z o.o. W 2001 roku założył i został dyrektorem generalnym 
firmy „C-Technokomplekt” Sp. z o.o. Od roku 2005 do dnia dzisiejszego jest założycielem i zastępcą dyrektora 
generalnego spółki „Pahra” Sp. z o.o. W 2006 roku został dyrektorem generalnym „TRILLPROM” ZSA. 
 
W 2012 r. zjednoczył wszystkie spółki i założył grupę kapitałową „Veritas Domini”, która obejmuje 8 spółek 
zintegrowanych pionowo działających w branży od projektowania budynków i budowli, w budownictwie, zarządzaniu                       
i utrzymaniu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do czynności prawnej w sprawach transakcji z nieruchomościami. 
Grupa kapitałowa „Veritas Domini” jest jedną z największych struktur w regionie moskiewskim Federacji Rosyjskiej, ma 
w posiadaniu bank gruntów, który obejmuje 23 mln mkw powierzchni do zabudowy. 
 
Ilość metrów kwadratowych sprzedanych niedawno wyniosła ponad 1 mln mkw powierzchni mieszkalnych                                   
i niemieszkalnych. Grupa kapitałowa „Veritas Domini” współpracuje z największymi międzynarodowymi firmami, 
funduszami inwestycyjnymi i bankami, jak SBERBANK, URALSIB, Wermuth Asset Management, ANTONIO SALA, 
HITACHI, PELTI JA RAUTA, MAN, IVECO, KOMATSU, VIESSMANN, BUDERUS, REHAU i innymi. Specjalizacją grupy 
kapitałowej „Veritas Domini” jest budowa domków dwupoziomowych, typu townhouse, domków jednorodzinnych, także 
niskich wielorodzinnych, nieruchomości handlowych i biurowych. 
 
Pan Władimir Czumakow nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Korporacja Budowlana 
Dom S.A. oraz  nie  uczestniczy  w  spółce  konkurencyjnej  w  stosunku  do  Spółki  jako  wspólnik  spółki  cywilnej, 
spółki  osobowej  lub  jako  członek  organu  spółki  kapitałowej,  ani  nie  uczestniczy  w  innej konkurencyjnej osobie  
prawnej  jako  członek  jej organu. Pan Władimir Czumakow nie  jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 
 

 



Tomasz Sznajder   

Związany jest z grupą Polnord od wielu lat. Od 2009 r. pełni funkcję Dyrektora Finansowego. Absolwent Politechniki 
Gdańskiej na kierunku zarządzania i ekonomii oraz uczestnik studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej                              
w Warszawie. 

W latach 2006-2008, Pan Tomasz Sznajder pełnił z sukcesem funkcję dyrektora zarządzającego zakładem 
produkcyjnym (opakowania tekturowe) w Kwidzynie należącym do dużej międzynarodowej grupy kapitałowej SCA                   
ze Szwecji. W tym czasie, doprowadził do skokowego zwiększenia przychodów i zysków zarządzanego przez siebie 
zakładu, ujawniając skuteczność w działaniu, wysokie kompetencje menadżerskie i zdolności biznesowe. 

W latach 1999-2005, Pan Tomasz Sznajder pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w zakresie finansów 
i bankowości, w tym 3 lata w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej banku BGŻ SA, zajmując się emisjami dłużnych 
papierów wartościowych. Pan Tomasz Sznajder jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki KB Dom S.A. Pan Tomasz 
Sznajder od dnia 14.08.2012 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Polnord. 

W dniu 08.11.2012 r. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu postanowiła o powierzeniu Panu Tomaszowi Sznajderowi 
stanowiska Wiceprezesa Zarządu, w ramach obecnej wspólnej kadencji Zarządu Spółki. W dniu 14.05.2014 r. Panu 
Tomaszowi Sznajderowi została powierzona ponownie funkcja Wiceprezesa. 

Pan Tomasz Sznajder nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Korporacja Budowlana Dom 
S.A. oraz  nie  uczestniczy  w  spółce  konkurencyjnej  w  stosunku  do  Spółki  jako  wspólnik  spółki  cywilnej, spółki  
osobowej  lub  jako  członek  organu  spółki  kapitałowej,  ani  nie  uczestniczy  w  innej konkurencyjnej osobie  prawnej  
jako członek  jej organu. Pan Tomasz Sznajder nie  jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego 
na podstawie ustawy o KRS. 

 
Henryk Torbicki  

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w 1976 roku uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych, 
absolwent studiów podyplomowych energetyki jądrowej Politechniki Warszawskiej. 

Po ukończonych studiach odbył 1,5 roczny staż w państwowym przedsiębiorstwie montażowo - budowlanym, 
a następnie pracował, jako pracownik naukowy w Morskim Instytucie Rybackim, autor i współautor ponad 30 publikacji. 
Od 1976 roku pracował w branży energetycznej w przygotowaniu inwestycji a następnie realizacji pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej w Żarnowcu, na różnych stanowiskach, od 1987 roku, jako z-ca dyrektora tej budowy w ekipie 
inwestora. W tym czasie uczestniczył w kilku szkoleniach i kursach krajowych i zagranicznych z zakresu bezpieczeństwa 
jądrowego oraz eksploatacji elektrowni jądrowej. Po rządowej decyzji o likwidacji elektrowni pracował w przemyśle 
spożywczym, prowadził doradztwo inwestycyjne, a od 2004 roku do chwili obecnej związany z firmą Korporacja 
Budowlana Dom sp. z o.o. 

Pan Henryk Torbicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Korporacja Budowlana Dom 
S.A. oraz  nie  uczestniczy  w  spółce  konkurencyjnej  w  stosunku  do  Spółki  jako  wspólnik  spółki  cywilnej, spółki  
osobowej  lub  jako  członek  organu  spółki  kapitałowej,  ani  nie  uczestniczy  w  innej konkurencyjnej osobie  prawnej  
jako  członek  jej organu. Pan Henryk Torbicki nie  jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego 
na podstawie ustawy o KRS. 

 

 

 



Piotr Wesołowski   

Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku.  

W latach 1987-1990 pełnił funkcję kierownika zakładu usług różnych w Zakładzie Usługowo-Produkcyjnym UNIBUD                 
w Gdańsku. Z branżą budowlaną związany jest od ponad 20 lat. W 1991 roku założył spółkę UNI-BUD MARMURY,                  
w której objął stanowisko prezesa zarządu. Z bardzo małej spółki, zajmującej się obrotem materiałami budowlanymi, 
stworzył prężną spółkę liczącą się nie tylko na lokalnym, ale także ogólnopolskim rynku. Swoje udziały w spółce zbył                 
w kwietniu 2005 r. Zaraz po tym założył WES-BUD Nieruchomości i pod tym szyldem zajmował się działalnością 
deweloperską, aż do objęcia stanowiska Wiceprezesa Zarządu Polnord. Od 2001 roku zasiada w radzie nadzorczej SSA 
ARKA Gdynia, obecnie, jako jej Przewodniczący. Jest również Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej KB Dom S.A. 

Pan Piotr Wesołowski od dnia 24.06.2005 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Polnord, będąc  odpowiedzialny                        
za realizację inwestycji oraz marketing i sprzedaż. W dniu 08.11.2012 r. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu 
postanowiła o powierzeniu Panu Piotrowi Wesołowskiemu stanowiska Prezesa Zarządu, w ramach obecnej wspólnej 
kadencji Zarządu Spółki. W dniu 14.05.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Piotrowi Wesołowskiemu 
ponownie funkcję Prezesa Zarządu Polnord SA. 

Pan Piotr Wesołowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Korporacja Budowlana Dom 
S.A. oraz  nie  uczestniczy  w  spółce  konkurencyjnej  w  stosunku  do  Spółki  jako  wspólnik  spółki  cywilnej, spółki  
osobowej  lub  jako  członek  organu  spółki  kapitałowej,  ani  nie  uczestniczy  w  innej konkurencyjnej osobie  prawnej  
jako  członek  jej organu. Pan Piotr Wesołowski nie  jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego 
na podstawie ustawy o KRS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


