a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Tomasz Stefaniak, członek Rady Nadzorczej – data upływu kadencji 07.11.2020 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie:
2016.10 – nadal - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia magisterskie
Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne
Specjalizacja: Informatyka Gospodarcza
2013.10 – 2016.07 - Uniwersytet Łódzki, studia licencjackie
Information Technology in Logistics (studia w j. angielskim)
2016.12 – nadal
Doświadczenie zawodowe:
2016.12 – nadal - http://wisebit.pl - własna działalność gospodarcza
• budowa i konfiguracja serwerów obliczeń rozproszonych.
• konsulting z zakresu technologii blockchain.
2017.11 – nadal - TSBW Sp. z o. o. Członek Zarządu i udziałowiec
• spółka powołana w celu nadania jej licencji wdrożeniowej dla
produktu z branży IT.
2016.07 – 2016.10 - Thomson Reuters, Gdynia
Financial & Risk; Fixed Income
• obliczanie oprocentowania dla obligacji z oprocentowaniem zmiennym w oparciu o monitoring rynku
papierów dłużnych obliczanie
• dodawanie obligacji do bazy danych oraz monitoring danych we flagowych produktach - Thomson
Reuters Eikon oraz DataScope.
2015.08 – 2015.11 - ORLEN Deutschland, Elmshorn
Supply, Wholesale & Logistics
• przygotowywanie zestawień oraz sporządzanie raportów na potrzeby działów logistyki, sprzedaży
oraz księgowości z pomocą programu SAP.
• utrzymywanie kontaktów z klientami i bieżąca współpraca z dostawcami materiałów i usług.
• samodzielny projekt - przygotowanie prognoz dot. zapotrzebowania na usługi logistyczne na rok
2016.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Nie prowadzi
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
TSBW Sp. z o. o. - Członek Zarządu i udziałowiec
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
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

