
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta:
Łukasz Ochman- Prezes Zarządu. 

2)Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Manager z wieloletnim doświadczeniem w branży finansowej.

Wykształcenie:
1999 – 15 V 2004 Akademia Ekonomiczna w Krakowie – kierunek Finanse 
i Bankowość, Finanse publiczne – tytuł magistra ekonomii 
 
2002 – III 2006 Politechnika Krakowska – kierunek Informatyka 

Doświadczenie zawodowe: 
 
01.07.2009 – 19.01.2011 Noble Bank SA (od 2010 Getin Noble Bank SA) – Private 
Banker.
Obsługa klientów typu High Net Worth w zakresie produktów kredytowych oraz 
inwestycyjnych. Budowanie z nimi długoterminowych relacji. 
Uczestnictwo w wielu specjalistycznych szkoleniach sprzedażowych oraz dotyczących 
rynków kapitałowych. 
 
19.07.2004 – 01.07.2009 Open Finance S.A. – Doradca Finansowy, Kierownik oddziału 
krakowskiego oraz otwarcie i prowadzenie oddziału w Rzeszowie (jednoczesna pozycja 
kierownika oddziału w Krakowie i w Rzeszowie). 
Doradzanie klientom indywidualnym w zakresie ich finansów osobistych. Prowadzenie spraw 
klientów dotyczących kredytów hipotecznych oraz inwestowania na rynku finansowym. 
Zarządzanie oddziałem oraz zespołem doradców finansowych oraz ich coaching. 
 
Tytuł Manager Roku 2008. 

W latach 2006- 2007 zasiadał w RN ELKOP S.A
 
03.11.03 – 09.01.2004 Staż w Comarch – CDN: 
praca z bazami danych systemu finansowo – księgowego Egeria przy użyciu narzędzi 
środowiska programistycznego Oracle Developer (przede wszystkim Form Builder oraz 
Report Builder) oraz TOAD firmy Quest Software. Staż polegał na dokonywaniu migracji 
poszczególnych komponentów systemu Egeria z wcześniejszych wersji do najnowszych oraz 
usprawnianiu działania poszczególnych formatek modułów aplikacji. 

24.01 – 23.06.2003 Praktyka w Central European Science Journals (CESJ) w departamencie 
baz danych: 

01.09 – 30.09.2002 Praktyka w Hochtief Polska Sp. z o.o. na pozycji asystenta 
kierownika Działu Umów  praktyka polegała na tworzeniu szkiców umów pomiędzy Hochtief 
a podwykonawcami oraz na wykonywaniu bieżących prac biurowych. 

01.06 – 15.09.2001 Praktyka w krakowskim oddziale GE Banku Mieszkaniowego 



na stanowisku asystenta doradcy kredytowego pierwszy kontakt z klientem, wykonywanie 
prac związanych 
z normalnym funkcjonowaniem placówki: poczta, fax, przesyłki kurierskie, nabywanie weksli 
w innych bankach 
 

3) Wskazane 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:

09.01.2012 – teraz Omni Finance Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Współwłaściciel 
 
Niezależna firma doradztwa finansowego - w ofercie kredyty dla osób indywidualnych, dla 
firm oraz produkty inwestycyjne. Firma zatrudnia doradców oraz posiada własne Call Center. 
 
02.2011 – 09.01.2012 Własna działalność gospodarcza - doradztwo finansowe 
Budowa własnej firmy doradztwa finansowego w spółce  – Omni Finance. 

4) 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 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa 
oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego
5) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w okresie co najmniej pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego 
6) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, 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
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej 
7) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych


