a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Grzegorz Gniadek - Członek Rady Nadzorczej. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa
3 lata. Kadencja Grzegorza Gniadka upływa 04.12.2020r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
-BSc (Hons.), Applied Accounting, Oxford - Brookes
-MSc, Finance, University of London
-Member, Institute of Certified Bookkeepers, United Kingdom
-Partner, Independent Ambassador LLP; do 2012
-CEO, MIP Business Accelerator LTD; PRESENT
-Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych, Klaster Przemysłowy dawnych terenów Centralnego
Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego; PRESENT
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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
-AMF COMMERCIAL SP Z O O, Prezes Zarządu; do 2017r.
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 dotyczy
g) 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 dotyczy

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

