a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Maria Belka, członek Rady Nadzorczej. Data upływu kadencji – 07.11.2020 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
W latach 2007 – 2001 studiowała stosunki międzynarodowe i historię ekonomiczną na Uniwersytecie
Genewskim w Szwajcarii, uzyskując tytuł licencjata. Naukę kontynuowała na University of Birmingham
w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskała tytuł magistra z dziedziny gospodarki i rozwoju ekonomicznego
rozwijających się krajów. Obecnie poszerza zakres wiedzy realizując program studiów doktoranckich w
języku angielskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Ukończone kursy:
• Technology Enterpreneurship I
• Technology Enterpreneurship II
• Scaling up your venture without screwing up
Ukończone staże:
• Bank Narodowy Kazachstanu
• Samek Int., Max Petrolium
• Parlament Europejski – Biuro posła Wojciecha Olejniczaka
• ONZ, Europejska Komisja Gospodarcza ONZ ds., Wyżywienia i Rolnictwa.
Doświadczenie zawodowe:
2013 r. – III 2017 r. TK38, Członek Zarządu i Wspólnik
XII 2016 r. – VI 2018 r. MEST sp. z o.o., Członek Zarządu
XI 2016 r. – IX 2018 r. Game Changer sp. z o.o., Wspólnik
X 2016 r. – XII 2018 r. Bit Evil S.A., Prezes Zarządu
VII 2016 r.– X 2016 r. Bit Evil S.A., Dyrektor
II 2016 r.– VII 2016 r. Bit Evil S.A, project menager
III 2016 r. - nadal Fundacja Mentors (M4S), Prezes
VI 2015 r. – XII 2015 r. Mbcom, własna działalność gospodarcza
III 2014 r. – VI 2015 r. LifeSkills, project manager
I 2013 r. – II 2014 r. Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, project manager
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Nie wykonuje
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
2013 r. – III 2017 r. TK38, Członek Zarządu i Wspólnik
XII 2016 r. – VI 2018 MEST sp. z o.o., Członek Zarządu
XI 2016 r. – IX 2018 Game Changer sp. z o.o., Wspólnik
X 2016 r. – XII 2018 r. Bit Evil S.A., Prezes Zarządu
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

