1) Imię, nazwisko, zajmowanie stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Mirosław Myrna - Członek Rady Nadzorczej
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Mirosław Myrna jest absolwentem Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie rachunkowości i auditingu. W latach 1997-2001 związany był z
Domem Maklerskim BZ S.A. we Wrocławiu, gdzie przez rok pełnił funkcję Księgowego, a następnie Inspektora w
Zespole Planowania Sprawozdawczości i Kontroli Finansowej. W okresie 2001-2015 zajmował stanowisko
Menedżera Kontroli Finansowej w Domu Maklerskim BZWBK S.A. (Santander Group) w Poznaniu. Od 2002 roku
posiada świadectwo kwalifikacyjne nr 28569/02 wydane przez Departament Rachunkowości Ministerstwa
Finansów RP.
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta: nie dotyczy
4) 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:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
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: nie dotyczy
7) Informacje, 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 dotyczy
8) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
nie figuruje

