Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 22/2018 Platige Image S.A. z dnia 19 listopada 2018 r.
Informacje dotyczące Pana Karola Żbikowskiego
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Karol Żbikowski – Prezes Zarządu Platige Image S.A.
Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat. Obecna kadencja Zarządu upływa z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
2021.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Karol Żbikowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej
i Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej - London Guildhall University i Gdańskiej
Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Pan Karol
Żbikowski w latach 1994-1997 był zatrudniony w Centrum Operacji Kapitałowych Banku
Handlowego w Warszawie, natomiast w latach 1997-2003 pracował w Societe Generale
Securities Polska, gdzie sprawował funkcję członka zarządu (1997-1998), a następnie prezesa
zarządu (1999-2003). W latach 2003-2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 20042005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku był doradcą zarządu Orbis S.A.
Od 2005 roku pracował w grupie Unicredit CAIB – był prezesem zarządu IR Services sp. z o.o.,
od 2006 roku dyrektorem zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od 2008
do 2011 roku Pan Karol Żbikowski był członkiem zarządu Wydawnictw Szkolnych i
Pedagogicznych S.A. oraz przewodniczył radom nadzorczym spółek z Grupy WSiP – operatora
logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. W latach 2011-2015 był
wiceprezesem i prezesem zarządu Incentive Solutions Polska. Prowadzi działalność w zakresie
doradztwa gospodarczego. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych m.in. Grupy Kapitałowej
Fasing S.A., Elektrim Telekomunikacja sp. z o.o. - większościowego udziałowca Polskiej
Telefonii Cyfrowej (Era), Cersanit S.A., WSiP S.A., Magellan S.A., Echo Investment S.A., Open
Finance TFI S.A., Sanok Rubber Company. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej
Elektrobudowa S.A. oraz zasiada w Radach Nadzorczych BBI Development S.A., Best S.A.,
Prochem S.A. i Mercor S.A.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność
ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Działalność Karola Żbikowskiego poza emitentem nie ma istotnego znaczenia dla emitenta.
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
W ciągu ostatnich trzech lat Pan Karol Żbikowski uczestniczył jako członek organów
następujących spółek:
 Incentive Solutions sp.z o.o. – członek zarządu/ udziałowiec; od 2013 r. do 2015 r.;
 Incentive Solutions Polska sp. z o.o.– prezes zarządu/ współwłaściciel; od 2011 r. do
2015 r.,
 2Z Capital sp. z o.o.– członek zarządu/ udziałowiec; od 2016 do 2017 r.,
 Animco sp. z o.o. –prezes zarządu/ udziałowiec; od 2017 r. do 2017 r.
 Magellan S.A.–Członek rady nadzorczej; od 2011 r. do 2015 r.,
 Shipbooster sp.z o.o. –członek rady nadzorczej/ udziałowiec; od 2015 r. do 2016r.,










Echo Investment S.A.–członek rady nadzorczej; od 2004 r. do 2015r.,
Open Finance TFI S.A. –członek rady nadzorczej; od 2015 r. do 2016 r.,
Elektrobudowa S.A.–przewodniczący rady nadzorczej/ członek rady nadzorczej; od
2007 r. - obecnie,
Sanok Rubber Company S.A.– członek rady nadzorczej; od 2015 r. do 2018 r.,
Prochem S.A.–wiceprzewodniczący rady nadzorczej; od 2016 r.- obecnie,
BBI Development S.A.– członek rady nadzorczej; od 2016 r.- obecnie,
Best S.A.- członek rady nadzorczej; od 2017 r.- obecnie,
Mercor S.A.- członek rady nadzorczej; od 2017 r. – obecnie,
Dobro sp. z o.o.- członek rady nadzorczej; od 2018 r.- obecnie.

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek
handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie
z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat
osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Pan Karol Żbikowski nie jest karany za jakiekolwiek przestępstwa. W związku z powyższym nie
otrzymał też sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego.
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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
Prezes Zarządu Incentive Solutions Polska sp. z o.o. – otwarcie likwidacji w grudniu 2015 r.
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
Pan Karol Żbikowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym
Pan Karol Żbikowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

