
1)Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta a oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Piotr Międlar, koniec kadencji upływa 10.04.2016 r.

2)Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

2009 – 2013 Politechnika Krakowska – studia inżynierskie (inż.)
Wydział Inżynierii Lądowej 
Kierunek: Transport

2011 - 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – studia podyplomowe
Doradztwo Podatkowe;

2009 - 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – studia magisterskie (mgr)
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Kierunek: Strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne 

2006 - 2009 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – studia licencjackie (lic.)
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Kierunek: Strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne 

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:

IV 2013 – II 2014 Centurion Finance S.A. – Prezes Zarządu

2013 Członek Rad Nadzorczych

- Weedo S.A.(NewConnect) – Przewodniczący – do dziś

- Alumast S.A. (NewConnect) – Członek Rady Nadzorczej – do dziś

- Kopernik Capital S.A. - Członek Rady Nadzorczej.

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


