FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA
Pan Gabor E. Gotthard - Członek Rady Nadzorczej
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Gabor E. Gotthard, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w czerwcu 2018 r.
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Cornell University w Nowym Jorku i Colorado State University w Fort Collins. Inwestor i praktyk
biznesu z 30-letnim doświadczeniem w rozwoju i marketingu produktów na rynkach high-tech i ponad 15letnim doświadczeniem z poziomu zarządu. Odpowiedzialny był m.in. za zdefiniowanie i rozwój wielu
produktów w branży IT, uruchamiając m.in. 3 flagowe, korporacyjne linie produktowe oraz rozwijając jedną
linię produktową ze sprzedaży na poziomie 500 milionów USD do 2 miliardów USD. Wraz z rozwojem
marketingu, zarządzał procesami rozwoju biznesu i strategicznych aliansów, w ramach czego koordynował
pozyskanie ponad $125 milionów USD dla swoich firm. Odnotowuje znaczne sukcesy w zakresie
planowania strategicznego, bazując na autorskiej metodologii – dzięki jego pracy z pozycji członka zarządu
w startupie 3PAR, spółka odniosła sukces marketingowy i później, bazując na założonej strategii, dokonała
debiutu na NYSE i została sprzedana do HP za 2,4 miliarda USD. Doświadczony w zakresie wprowadzania
technologii europejskich na rynki globalne poprzez Krzemową Dolinę, aktualnie doradza w wielu
projektach w Silicon Valley, często z ramienia inwestorów instytucjonalnych (Venture Capital).
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Gabor E. Gotthard jest inwestorem oraz mentorem współpracującym z dwoma funduszami Venture Capital
z Kalifornii jako mentor i doradca dla spółek portfelowych.
4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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
Gabor E. Gotthard nigdy nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w
spółkach polskiego prawa handlowego.
5) 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
W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Gabor E. Gotthard nie został skazany na podstawie
prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6) 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
W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego
lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Gabor E. Gotthard pełnił funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.

7) 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
Gabor E. Gotthard nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej
lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Gabor E. Gotthard nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

