FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU EMITENTA
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Pan Bartosz Boszko – Prezes Zarządu
Termin kadencji upływa z dniem: 19.06.2023
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wspólnik w wielu podmiotach gospodarczych, głównie z branży finansowej oraz nieruchomości.
Specjalista w kwestii szeroko pojętych rynków kapitałowych - posiada ponad 20 letnie doświadczenie
związane z działalnością na rynkach kapitałowych w Polsce i zagranicą. Uczestniczył w dziesiątkach
transakcji, emisji akcji, podwyższeń kapitału (prawa poboru, emisje docelowe, kierowane). Szerokie
kwalifikacje dotyczące restrukturyzacji spółek. Uczestniczył i doradzał przy wielu IPO na rynku GPW
i Newconnect.

Wykształcenie:
2000-2005 Politechnika Częstochowska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - magister inżynier
2004-2005
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–
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-
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Zagraniczny

2005-2008 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - ukończone Studia Doktoranckie bez otwarcia przewodu
dr - Konsulting
Doświadczenie zawodowe:
2000-2003 Doradca Zarządu w INŻYNIERIA S.A.
Branża budowlana - sprawozdawczość powykonawcza, negocjacje z podwykonawcami i partnerami, rozwój
firmy.
2005-2007 Open Finance S.A. Doradca Finansowy
Doradztwo i pomoc w uzyskaniu produktów kredytowych i inwestycyjnych dla klientów indywidualnych jak
i podmiotów gospodarczych.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy.
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

Od 2014 B33 sp. z o.o. - Prezes Zarządu.
04.2018-08.2018 IALBATROS S.A (SATIS S.A) - członek Rady Nadzorczej z ramienia podmiotu przejmującego
kontrolę.
12.2018-03.2020 Krezus S.A. - członek Rady Nadzorczej z ramienia podmiotu przejmującego kontrolę.
5) 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.
6) 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.
7) informacje, 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.
8) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie dotyczy.

