a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Radosław Sosnowski – Prezes Zarządu
Kadencja Zarządu trwa 4 lata i upływa w dniu 28.05.2024 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie:
Radosław Sosnowski w latach 1985-1991 studiował ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra. W latach 1996-1997 będąc uczestnikiem programu
stypendialnego ECESP USAID ukończył studia podyplomowe z bankowych analiz finansowych na
Georgetown University w Waszyngtonie i University of Wisconsin w LaCrosse, USA. W latach 19992003 studiował na EU Business School w Genewie, gdzie uzyskał tytuł MBA.
Był uczestnikiem wielu szkoleń i kursów, m.in. z zarządzania aktywami i pasywami, controllingu,
ryzyk, marketingu.
Doświadczenie zawodowe:
V 1992 – II 1993

Bank Staropolski S.A. – Specjalista ds. Organizacji, Zarządzania i Marketingu

II 1993 – II 1999

Narodowy Bank Polski, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (ob.
KNF) – Starszy Specjalista / Inspektor Nadzoru

II 1999 – IX 2000

PolCard S.A. (ob. First Data Polska S.A.) – Audytor Wewnętrzny / Financial
Controller

X 2000 – II 2002

Elektrim S.A. – Internal Auditor, Członek Zarządów i Rad Nadzorczych spółek
DataCom i Internetowych

VII 2002 – IX 2002

Elektrim OnLine Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

VI 2001 – I 2003

CT Creative Team S.A. (wapster.pl) – Prezes Zarządu

IX 2005 – V 2009

eCARD S.A. – Wiceprezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu

IV 2008 – X 2008

Edukacja Polska S.A. – Członek Zarządu

VIII 2018 – X 2020

T-hub Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

I 2014 – XII 2020

mPay S.A.- Członek Rady Nadzorczej

III 2003 – obecnie

Permobile Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

X 2005 – obecnie

Działalność Gospodarcza - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, m.in. PKP Informatyka, Delta Capital Advisors,
Marani 1915, i inne.

II 2007 – obecnie

Freetivi Sp. z o.o. – Członek Zarządu

VI 2015 – obecnie

Famco Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

VI 2015 – obecnie

One2tribe Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy

I 2019 – obecnie

Tagmax Sp. z o.o. – Członek Zarządu

c)
wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta
Brak.

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
Od – Do

Nazwa spółki, funkcja w organach, wspólnik

VIII 2018 – X 2020

T-hub Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

I 2014 – XII 2020

mPay S.A.- Członek Rady Nadzorczej

III 2003 – obecnie

Permobile Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, wspólnik

XI 2005 - obecnie

Smart Capital Sp. z o.o. - wspólnik

II 2007 – obecnie

Freetivi Sp. z o.o. – Członek Zarządu, wspólnik

III 2007 - obecnie

Termicom Sp. z o.o. - wspólnik

II 2009 - obecnie

AB VCP Sp. z o.o. - wspólnik

X 2009 - obecnie

AB VCP Sp. z o.o. s.k. – wspólnik komandytariusz

II 2012 – obecnie

Medicontrol Sp. z o.o. - wspólnik

VI 2015 – obecnie

Famco Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

VI 2015 – obecnie

One2tribe Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy

I 2019 – obecnie

Tagmax Sp. z o.o. – Członek Zarządu, wspólnik

e) 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 ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego,
Brak.

f) 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
Brak.

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 działalności konkurencyjnej.

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.

