FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA
Pan Krzysztof Piontek - Członek Rady Nadzorczej
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Krzysztof Piontek - Członek Rady Nadzorczej Emitenta, kadencja upływa w czerwcu 2018 r.
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Krzysztof Piontek jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (maj 2015) Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, adiunktem w Katedrze Inwestycji Finansowych oraz Zarządzania Ryzykiem.
Krzysztof Piontek jest również absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki
Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Specjalizuje się w wykorzystaniu metod
matematycznych w finansach, ze szczególnym uwzględnieniem analizy szeregów czasowych. Kierownik
studium podyplomowego "Analityk Finansowy". Autor ponad 40 artykułów naukowych oraz licznych
wystąpień na konferencjach polskich i międzynarodowych z obszaru rynków i instrumentów finansowych.
Członek Zachodniej Izby gospodarczej oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Aktywny inwestor
giełdowy.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Prezes zarządu i współwłaściciel w 3 spółkach: DB Energy sp. z o.o., APPS Sp. z o.o., Home & More Sp. z o. o.
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
maj 2010r. - nadal współwłaściciel, Prezes Zarządu DB ENERGY Sp. z o.o.,
sierpień 2010r. - nadal współwłaściciel, Prezes Zarządu Home&More Sp. z o.o.,
październik 2013 - nadal współwłaściciel, Prezes Zarządu APPS Sp. z o.o.
czerwiec 2013 – Członek Rady Nadzorczej piLAB S.A.
wrzesień 2008r. - marzec 2009r. Członek Rady Nadzorczej Centrum Funduszy Inwestycyjnych Freefund S.A.,
kwiecień 2008r. - czerwiec 2009 r. Członek Rady Nadzorczej Doradcy24 S.A.
lipiec 2006r. - sierpień 2007r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A.
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 Krzysztof Piontek 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
Od września 2008 do marca 2009 członek Rady Nadzorczej spółki CFI freeFund S.A.

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
Krzysztof Piontek 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
Krzysztof Piontek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

