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,
Anastazja Burgs, Członek Rady Nadzorczej, powołana na jednoroczną kadencję, kończącą się z
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za rok 2022 r.
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Samorząd Terytorialny i Polityka Regionalna,
Gospodarka Przestrzenna oraz Finanse i Rachunkowość [tytuł magistra]. Ukończyła liczne krajowe i
zagraniczne kursy i szkolenia z zakresu biznesu i ubezpieczeń. Posiada uprawnienia brokera
ubezpieczeniowego [egzamin zdany przed KNF w 2016 r.] oraz kilkuletnie doświadczenia w zarządzaniu
zespołami merytorycznymi. Jako obszary specjalizacji ubezpieczeniowej wymienić można sektor
budowlany, przemysłowy oraz branżę finansową. W przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych
pełniła funkcję eksperta i koordynatora do spraw ubezpieczeń i finansów. Obecnie jest członkiem
zespołu specjalizującego się w ubezpieczeniach w ramach Departamentu Controlingu i Ryzyka
Operacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Od czerwca 2017 do grudnia 2021 roku pełniła funkcję
przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Sygnis New Technologies sp. z o.o., od czerwca 2021 roku
członkini Rady Nadzorczej Mode SA (obecnie Sygnis SA).

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
Sygnis New Technologies sp. z o.o., Mode S.A., Sygnis S.A.

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
Nie

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)

