Pan Paweł Wieczyński – Prezes Zarządu PiLab S.A.
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Paweł Wieczyński, Prezes Zarządu PiLab S.A. kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacje: Logistyka oraz Zarządzanie Jakością. Doktor nauk
ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inwestor i przedsiębiorca
zaangażowany w przeszłości w działalność firm z branży lotnictwa, technologii IT i finansów.
Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo na stanowiskach związanych głównie z
zarządzaniem projektami, w firmach z branż produkcyjnych (KIM PPHU) i technologii IT (Investe Ltd.)
w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Kolejno piastował funkcje Dyrektora ds. Sprzedaży w brytyjskiej
spółce z branży lotniczej Quicksource On-line Ltd., prowadząc polski oddział firmy. Od kwietnia 2008
do sprzedaży firmy w listopadzie 2010 roku współudziałowiec i Partner Zarządzający w firmie
brokersko-inwestycyjnej. W latach 2008-2012 aktywny anioł biznesu, angażujący się operacyjnie w
spółki będące przedmiotem jego inwestycji. Od końca 2012 zaangażowany w pełnym wymiarze w
PiLab S.A., przechodząc z pozycji inwestora i Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla Emitenta
Pan Paweł Wieczyński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.
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
FGP Venture sp. z o.o. – Członek Zarządu (nadal pełni funkcję), wspólnik (nadal)
PiLab S.A. – Prezes Zarządu (nadal pełni funkcję), akcjonariusz
Apeiron Synthesis SA – Członek Rady Nadzorczej (nadal pełni funkcję)
5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego 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 ostatnich pięciu lat Pan Paweł Wieczyński nie został skazany za przestępstwa oszustwa
oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego.
6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Wieczyński pełnił funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego.
7) informacja, 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
Pan Paweł Wieczyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Paweł Wieczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Krystian Piećko – Członek Zarządu PiLab S.A.
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Krystian Piećko, Członek Zarządu PiLab S.A. kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, przed założeniem PiLab prowadził działalność dydaktyczną w
ramach studiów doktoranckich. Trendsetter, posiada unikalne kompetencje w obszarze zarządzania
danymi. Chief Technology Officer odpowiedzialny za wizję rozwoju technologicznego spółki PiLab.
Wyróżniony przez MIT Technology Review prestiżowym tytułem "Innovator under 35". Stworzył
platformę DataWalk, która umożliwia szybką integrację i analizę danych z wielu źródeł w jednym
repozytorium. Autor patentów w UE i USA. Prelegent na licznych konferencjach w Polsce i USA.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla Emitenta
Pan Krystian Piećko nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.
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
FGP Venture sp. z o.o. – Członek Zarządu (nadal pełni funkcję), wspólnik (nadal)
PiLab S.A. – Członek Zarządu (nadal pełni funkcję), akcjonariusz
PSP IT Sp. z o.o. (likwidacja zakończona)
5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego 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 ostatnich pięciu lat Pan Krystian Piećko nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz
nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego.
6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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
PSP IT Sp. z o.o. (likwidacja zakończona)
7) informacja, 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

Pan Krystian Piećko nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Krystian Piećko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Sergiusz Borysławski – Członek Zarządu PiLab S.A.
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Sergiusz Borysławski, Członek Zarządu PiLab S.A. kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez
Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz relacje inwestorskie w PiLab S.A. Doświadczenie zawodowe
zdobywał będąc przedsiębiorcą oraz inwestorem, pełniąc obowiązki członka organów nadzorczych
organizacji i przedsiębiorstw. Anioł biznesu, rozwija innowacyjne projekty z dużym potencjałem
wzrostu w modelu SV.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla Emitenta
Pan Sergiusz Borysławski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.
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
FGP Venture sp. z o.o. – Członek Zarządu (nadal pełni funkcję), wspólnik (nadal)
PiLab S.A. – Członek Zarządu (nadal pełni funkcję), akcjonariusz
MASTERFORM SA – Członek Rady Nadzorczej (współpraca zakończona)
ARKADA Institute – Prezes Zarządu (nadal pełni funkcję), wspólnik (nadal)
ARKADA Licence – wspólnik (nadal)
ISERG Sp. z o.o. (likwidacja zakończona) podmiot wykreślony z rejestru KRS
5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego 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 ostatnich pięciu lat Pan Sergiusz Borysławski nie został skazany za przestępstwa oszustwa
oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego.
6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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
ISERG Sp. z o.o. (likwidacja zakończona) podmiot wykreślony z rejestru KRS
7) informacja, 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

Pan Sergiusz Borysławski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Sergiusz Borysławski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

