a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Katarzyna Wszoła – Członek Rady Nadzorczej. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa
3 lata. Kadencja Katarzyny Wszoła upływa 04.12.2020r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie:
Przeszkolona w Instytucie Fraunhofera, Instytucie Maxa Plancka, Technicznym Uniwersytecie w
Dreźnie, a także firmie IBM w Nowym Jorku z zakresu zarządzania infrastrukturą i komercjalizacji; oraz
na Uniwersytecie w Lund w Szwecji z zakresu komercjalizacji i przedsiębiorczości (Ideon Science Park,
MINC Incubator, Medicon Village).
Jest certyfikowanym Project Managerem – Agile PM, oraz tłumaczem języka angielskiego i
francuskiego. Global Shaper Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum).
Na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska działała jako koordynator współpracy
międzynarodowej, a także koordynator współpracy z amerykańskimi prawnikami w ramach Center for
International Leagal Studies (Salzburg Global Seminars) oraz jako koordynator Programu ERASMUS LLP
i ERASMUS+. Była również zaangażowana w transfer technologii pomiędzy nauką a biznesem w ramach
Inkubatora Innowacji.
09.2017-obecnie – Head of techBrainers R&D Club
02.2017-obecnie – techBrainers Business Development Manager
02.2016-obecnie – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia SIMS
02.2016-01.2017 – Scouting Technologiczny dla Instytutu Fraunhofera w Polsce
04.2016-01.2017 – Business Development Manager w międzynarodowej firmie doradczej EuroFunding
05.2015-04.2016 – International Project Manager w firmie GeniCore
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
02.2016-obecnie – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia SIMS
02.2017-obecnie – R&D Club oraz Business Development manager w techBrainers (który realizuje m.in.
R&D Club oraz Pilot Maker – Program Pilotażowych Wdrożeń)
04.2016-01.2017 – Business Development Euro-Funding Advisory Group
05.2015-04.2016 – International Project Manager GeniCore
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
Nie dotyczy
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
Nie dotyczy

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
Nie dotyczy
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
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie figuruje

