a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Sebastian Goliński, członek Zarządu, data upływu kadencji – 07.11.2020 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Doświadczenie zawodowe:
2016.02. – nadal - Family of Brands LTD, CEO, Co-Owner
2017.02. – 2018.12 - Nooma LTD, Board Member, Co-Owner
2012.10. – 2017.01. - Sebastian Goliński Family of Brands, działalność gospodarcza.
Pan Sebastian Goliński w wieku 18 lat założył agencję zarządzania artystami. Zarządzał szeroką gamą
międzynarodowych wydarzeń i tras koncertowych. Kilka lat później jego zainteresowania przesunęły
się w kierunku grafiki i prostych projektów IT, było to pierwotnie spowodowane potrzebami artystów
w zakresie reklamy i brandingu. Z biegiem czasu założył software house, specjalizujący się
w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań IT dla firm i startup'ów. Rozwijanie umiejętności
menedżerskich oraz projektowania UX/UI owocowało oferowaniem usług zorientowanymi na produkt
i dostarczaniem dziesiątek udanych aplikacji, gier i stron. Podejście oparte na jakości i sukcesie
doprowadziło do zbudowania wyróżniającego się zespołu programistycznego i zaufanej bazy klientów
składającej się z amerykańskich firm typu ad-tech i nowopowstających firm typu start-up.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy
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
2016.02. – nadal - Family of Brands LTD, CEO, Co-Owner
2017.02. – 2018.12 - Nooma LTD, Board Member, Co-Owner
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

