FORMULARZ DLA RADY NADZORCZEJ EMITENTA
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Pan Grzegorz Szustkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Termin kadencji upływa z dniem: 23.07.2023
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Specjalista ds. kredytów hipotecznych, gotówkowych, firmowych z wieloletnim doświadczeniem w
branży finansowej.
Wykształcenie:
01.10.1995 – 30.06.2000 Akademia Ekonomiczna w Krakowie – kierunek Zarządzanie i Marketing –
tytuł magistra
Doświadczenie zawodowe:
01.01.2003 – 30.06.2009 mBank (BRE Bank SA) - Starszy Doradca ds. Kredytów i Inwestycji
Doradztwo, sprzedaż i pomoc w uzyskaniu produktów hipotecznych, firmowych i
inwestycyjnych. Ponadto wykonywanie obowiązków zastępcy Dyrektora Oddziału: pomoc w
wykonywaniu raportów, zarządzanie jednostką podczas jego nieobecności.
01.07.2009 – nadal ASPIRO SA (obecnie mFinanse SA) - Starszy Doradca ds. Kredytów i
Inwestycji
Spółka brokerska wyodrębniona z mBanku. Wykonywanie tych samych obowiązków, ale w
zakresie różnych banków.

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

Nie dotyczy.

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.

