
Pan Harold Gittelmon posiada wyższe wykształcenie. W 1984 roku 

ukończył University of Wales w Wielkiej Brytanii na kierunku bankowość 

i finanse. W 1987 r. zdobył  tytuł Master of Business Administration (MBA) 

na City University Business School. 

 

Pan Harold Gittelmon karierę zawodową rozpoczął w 1984 r. w Bank 

Leumi PLC w Wielkiej Brytanii na stanowisku Marketing Manager. 

Departament, w którym pracował był odpowiedzialny za badania rynkowe, 

planowanie strategiczne i rozwój produktów. Następnie od 1987 r. 

do 1990 r. był Asystentem Wiceprezesa w Manufacturers Hanover Trust 

Company. W latach 1990 – 1994 r. jako Inwestor był związany z 3i Group 

PLC  i był tam zaangażowany w: wykupy menedżerskie, rozwój kapitału, 

plasowanie prywatne oraz startup-y. Uczestniczył w znaczących 

transakcjach, między innymi: przejścia spółki Prontaprint Group plc. 

z rynku publicznego na rynek prywatny, przejęcia oddziału inżynierskiego 

Bridon plc oraz utworzenia Vardon PLC. Od 1995 r. do 2011 r. pełnił 

funkcję Non-Executive Director w Clive Sutton Group Limited – 

największej franczyzie Chrysler Jeep zlokalizowanej poza Stanami 

Zjednoczonymi. Pan Harold Gittelmon jest również założycielem, 

a w latach 1994 – 2003 pełnił funkcję dyrektora spółki Eclipse Investment 

Partners Limited. Zajmował się tam miedzy innymi zarządzaniem 

funduszami venture. W 2000 roku przez kilka miesięcy współpracował 

z Softtechnet.com PLC. Od 2003 r. związany jest z Grupą Harding 

Brothers gdzie pełni funkcje Dyrektora Zarządzającego całą grupą. 

Harding Brothers zajmuje się sprzedażą towarów luksusowych 

na promach. Obecnie Grupa Harding Brothers jest częścią Flemingo 

International, które prowadzi sprzedaż detaliczną towarów wolnocłowych 

w ponad 22 krajach na świecie i jest jedynym właścicielem Ashdod 

Holding Limited, będącego większościowym akcjonariuszem Emitenta. 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Harold Gittelmon nie prowadzi 

działalności konkurencyjnej wobec Spółki poza wymienioną powyżej, 

nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, 

spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, poza wymienioną 

powyżej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 


