FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA

1)

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Jan Goliński, Członek Rady Nadzorczej, powołany na jednoroczną kadencję, kończącą się z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za rok 2022 r.
2)

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Jan Goliński posiada wykształcenie w wyższe, z dyplomami: Szkoła Główna Handlowa, Metody
Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne – studia II stopnia; Uniwersytet Warszawski, Wydział
Zarządzania – studia I stopnia. Stypendysta w związku z osiągnięciami w nauce
Jan Goliński posiada 11 lat doświadczenia zawodowego. Zdobywał je głównie w obszarze
bankowości oraz ubezpieczeń, najpierw bezpośrednio (Bank Pekao SA, Noble Bank, Idea Bank i sp.
z grupy), a następnie w doradztwie biznesowym (Ernst & Young / EY) oraz w zespole doradztwa
strategicznego (Deloitte CE) dla klientów z UE, Szwajcarii oraz Rosji.
Od dwóch lat związany z branżą IT (SAS Institute) gdzie odpowiada za współpracę z istotnymi
klientami firmy (sektory: bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja)
Biegle włada j. angielskim, j. rosyjskim, w stopniu dobrym również j. niemieckim.

3)

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
brak

4)

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech
lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
brak

5)

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
nie

6)

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
brak

7)

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
nie

8)

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
nie

………………………………………
(podpis)

