1. 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 – Członek Rady Nadzorczej
Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem
21 czerwca 2022. Mandaty Członków rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członków rady nadzorczej.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan 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 2004-2005 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 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., Opena Finance TFI SA. Jest
przewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrobudowa S.A. oraz Prochem S.A., członkiem Rad Nadzorczych
Sanok Rubber Company S.A., BBI Development S.A., Best SA.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Działalność Pana 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
Członek Rady Nadzorczej:
Magellan S.A. –obecnie nie pełni funkcji,
Shipbooster sp. z o.o. – obecnie nie pełni funkcji,
Echo Investment S.A. – obecnie nie pełni funkcji,
Open Finance TFI SA - obecnie nie pełni funkcji,
Elektrobudowa S.A.– obecnie pełni funkcję,
Sanok Rubber Company S.A. – obecnie pełni funkcję,
Prochem S.A. – obecnie pełni funkcję,
BBI Development S.A. – obecnie pełni funkcję,
Best S.A. – obecnie pełni funkcję.
Wspólnik:
Incentive Solutions sp. z o.o. – obecnie nie pełni funkcji,
Shipbooster sp. z o.o. – obecnie nie pełni funkcji,
Incentive Solutions Polska sp. z o.o. – obecnie pełni funkcję,
2Z Capital sp. z o.o. – obecnie pełni funkcję,

Członek Zarządu:
Incentive Solutions sp. z o.o. – obecnie nie pełni funkcji,
Incentive Solutions Polska sp. z o.o. – obecnie nie pełni funkcji,
2Z Capital sp. z o.o. – obecnie pełni funkcję.
e) 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
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, 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
Incentive Solutions Polska sp. z o.o.- likwidacja.
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.

2. Informacje dotyczące Pana Tomasza Bagińskiego
Pan Tomasz Bagiński – Członek Rady Nadzorczej
Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem
21 czerwca 2022. Mandaty Członków rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członków rady nadzorczej.
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Tomasz Bagiński
Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej, wcześniej jej wiceprzewodniczący).

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Reżyser, producent animacji.
Współpracuje na stałe z Platige Image od 1998 r. Stworzył nagradzane na całym świecie animacje.
KATEDRA (2002) była nominowana do Oskara w kategorii animacji krótkometrażowych, SZTUKA
SPADANIA (2005) otrzymała nagrodę BAFTA. Filmy Tomka Bagińskiego były pokazywane na
największym festiwalu w branży animacji komputerowej SIGGRAPH - gdzie zdobyły najważniejsze
nagrody - główną i jury.
Pan Tomasz Bagiński realizuje projekty reklamowe jak i projekty specjalne. Wśród nich znalazły się
wizualizacje na potrzeby jubileuszowego koncertu Krzysztofa Pendereckiego SIEDEM BRAM
JEROZOLIMY (2009, nominacja do Emmy Award), "Animowana historia Polski" film 3D przygotowany
na wystawę światową EXPO 2011, spoty promujące rocznicę bitwy pod Grunwaldem "Grunwald. Walka
600-lecia". W marcu 2011 roku razem z Marcinem Kobyleckim stworzyli i zrealizowali kampanię MOVE
YOUR IMAGINATION promującą polską turystykę podczas największych międzynarodowych targów
turystycznych ITB w Berlinie.
W 2014 roku wyreżyserował film krótkometrażowy Ambition promujący misję Rosetta Europejskiej
Agencji Kosmicznej.
W 2015 rok reżyserował dwa filmy krótkometrażowe z serii Legendy Polskie. W ramach współpracy z
Allegro w 2016 r. Pan Tomasz Bagiński wyreżyserował kolejne trzy filmy z cyklu Legendy Polskie.
Jest też reżyserem kilkudziesięciu projektów reklamowych tworzonych z międzynarodowymi
agencjami promującymi takie międzynarodowe marki jak LEGO, DURACELL, KELLOGS.
Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i ekspertem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Działalność Tomasza Bagińskiego 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
Pan Tomasz Bagiński nie był w ciągu ostatnich trzech lat członkiem organu zarządzającego ani
nadzorczego, ani nie była wspólnikiem spółek prawa handlowego podmiotów innych niż Emitent.
e) 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
Pan Tomasz Bagiński 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, 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
Pan Tomasz Bagiński nie pełnił funkcji w tego rodzaju podmiotach.
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 Tomasz Bagiński 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 Tomasz Bagiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

3. Informacje dotyczące Pana Przemysława Schmidta.
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Przemysław Schmidt – Członek Rady Nadzorczej.
Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem
21 czerwca 2022. Mandaty Członków rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członków rady nadzorczej.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Bankier inwestycyjny, menedżer i radca prawny z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Obecnie
udziałowiec i członek zarządu spółki GetFresh, producenta wody Dar Natury oraz przewodniczący
Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Inwestycji Samorządowych (Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju).
Członek rad nadzorczych szeregu spółek publicznych. Członek zespołu ekspertów przy Forum Rad
Nadzorczych. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.
2001-2013 - Partner Zarządzający i Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIGON DM S.A., najstarszego
polskiego domu maklerskiego.
1997-2000 - Wiceprezes amerykańskiej spółki @Entertainment Inc. – największego operatora telewizji
kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej oraz pierwszej spółki z regionu notowanej na
NASDAQ. Jednocześnie - w ramach grupy kapitałowej - Prezes Wizji TV.
1995-1996 - Dyrektor Zarządzający polskich operacji MeesPierson, banku inwestycyjnego z grupy ABN
AMRO.
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM w 1987 roku. Zdał egzaminy sędziowski i radcowski.
Rozpoczął karierę jako asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987-1992) oraz jako radca prawny w kancelarii
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (1990-1995).
Stypendysta Fulbrighta na University of California, Hastings (1991-1992). Programy podyplomowe na
Georgetown University, Leiden University oraz TMC Asser Institute (Asser College Europe).
Przewodniczący Europejskiej Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji Young
Presidents’ Organization (2007-09).
Autor szeregu publikacji na tematy związane z gospodarką.
W wolnych chwilach praktykuje jogę oraz Tai Chi.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Działalność Pana Przemysława Schmidt 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
Podmioty powiązane:
GetFresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (producent wody „Dar Natury”) – członek zarządu i
pośrednio 50% udziałowiec (www.darnatury.pl) Water Tiger Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(właściciel 100& GetFresh Sp. z o.o.) – członek zarządu i udziałowiec 50%.
Oprócz tego członek szeregu rad nadzorczych, jako niezależny członek profesjonalny, z co najwyżej
minimalnym pakietem akcji (zgodnie z interpretacją przepisów MAD i MAR nie podlegają notyfikacji i
nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu w/w przepisów).

e) 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
Pan Przemysław Schmidt 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, 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
Pan Przemysław Schmidt nie pełnił funkcji w tego rodzaju podmiotach.
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 Przemysław Schmidt 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 Przemysław Schmidt nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

4. Informacje dotyczące Pani Moniki Morali-Majkut
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Monika Morali-Majkut, Członek Rady Nadzorczej
Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem
21 czerwca 2022. Mandaty Członków rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członków rady nadzorczej.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pani Monika Morali- Majkut spędziła 20 lat w branży inwestycyjnej, w tym 16 lat pracując dla
wiodących globalnych funduszy private Equity. W latach 2001-2005 pracowała jako Principal
dla Apax Partners w Monachium, gdzie była odpowiedzialna za inwestycje w europejskim sektorze
mediów. W latach 2005-2015 związana z Advent International, początkowo jako Dyrektor w
londyńskim biurze Adventu, a od 2008 roku w biurze warszawskim jako Dyrektor Zarządzający, Partner
i szef Adventu na Polskę oraz członek Komitetu Inwestycyjnego na region CEE. Swoją karierę zaczynała
w 1997 roku w zespole bankowości inwestycyjnej w Berenberg Bank w Hamburgu.
Wieloletni wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) oraz członek
licznych rad nadzorczych, w tym MCI Capital S.A., WSiP sp. z o.o., American Heart of Poland S.A., Ultimo
SA, Axtone S.A. Obecnie Przewodnicząca Komitetu Inwestycyjnego PFR Ventures, największej w
Europie Środkowej platformy finansującej Venture Capital oraz członek Rady Ekspertów Forum Rad
Nadzorczych organizowanego przez PWC.
Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania (specjalność: Handel Międzynarodowy)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Otrzymała też dyplom z wyróżnieniem studiów MBA na
INSEAD w Fontainebleau we Francji. Mówi czterema językami.
Jeden z fundatorów Fundacji VALORES, pierwszego w Polsce Venture Philanthropy Fund oferującego
kapitał
na
rozwój organizacjom NGO. Mentor
organizacji
pozarządowych w
ramach
programu Social Business Accelerator.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Działalność Pani Moniki Morali- Majkut 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
Advent International sp. z o.o. – Członek Zarządu – nie pełni funkcji obecnie,
Advent International sp. z o.o. sp. k. – Partner – nie pełni funkcji obecnie,
WSiP sp. z o.o. – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – nie pełni funkcji obecnie,
MCI Capital S.A. – Członek Rady Nadzorczej – nie pełni funkcji obecnie,
American Heart of Poland S.A. – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – nie pełni funkcji obecnie,
EKO Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej – nie pełni funkcji obecnie,
Ultimo S.A. – Członek Rady Nadzorczej – nie pełni funkcji obecnie,
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych – Wiceprezes – nie pełni funkcji obecnie.

e) 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
Pani Monika Morali- Majkut nie jest karana za jakiekolwiek przestępstwa. W związku z powyższym nie
otrzymała też sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
f) 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
Pani Monika Morali- Majkut nie pełniła funkcji w tego rodzaju podmiotach.
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
Pani Monika Morali- Majkut 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
Pani Monika Morali- Majkut nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

5. Informacje dotyczące Pana Roberta Końskiego
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Robert Koński – Członek Rady Nadzorczej
Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem
21 czerwca 2022. Mandaty Członków rady nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członków rady nadzorczej.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Rocznik 1966. Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz
Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od grudnia 2013 Prezes Zarządu i Dyrektor
Generalny Rathdowney Resources. Spółka prowadzi prace które mają na celu potwierdzenie
obecności i jakości złóż oraz określenie opłacalności budowy w powiecie zawierciańskim kopalni rud
cynku i ołowiu. W latach 2012 do 2013 Doradca Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
W latach 2008-2012 związany z Kulczyk Holding S.A. początkowo jako Członek Zarządu, Chief Operating
Officer Kulczyk Holding S.A. a od lipca 2010 jako Doradca Zarządu. Przez poprzedzające sześć lat
związany z Euronet Worldwide, Inc., najpierw jako szef na Polskę, następnie Dyrektor Regionalny.
Wcześniej zajmował stanowisko partnera Horton International (firma z branży executive search),
konsultanta w Egon Zehnder International pracował również jako Fixed Income Manager w IB Austria
Securities S.A. W latach 1990 – 1995 jako doradca Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do
Grzegorza Kołodki) pracował przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych,
był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Zasiada w Radzie
Nadzorczej KRUK S.A.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Działalność Pana Roberta Końskiego 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
KRUK S.A. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej od 2014,
MABION S.A. Członek Rady Nadzorczej od 14/6/2017,
TFI Origin Członek Rady Nadzorczej do 03/2017,
Rathdoweny Resources Polska, Prezes Zarządu od 12/2013.
e) 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
Pan Robert Koński 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, 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
Pan Robert Koński nie pełnił funkcji w tego rodzaju podmiotach.
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 Robert Koński 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 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Robert Koński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

