ŻYCIORYS ZAWODOWY
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
David Odrakiewicz – członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 30 marca 2018 roku
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Ekonomista, pochodzący z Kanady o polskich korzeniach, wykształcony w Szkocji (University of Aberdeen),
obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zainteresowany w obszarach sprawnego
zarządzania, kompetencji, przedsiębiorczości, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, rynków
kapitałowych, łączący swoje zainteresowania badawcze z aktualną pozycją w Citibank International Plc i
wcześniej zdobytych doświadczeniach w BNP Paribas Securities Services oraz na stażu w Domu Maklerskim
BZWBK SA. Od trzech lat prowadzący zajęcia na uczelniach wyższych z przedmiotów ekonomicznych.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
nie dotyczy
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
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
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
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
Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym nie dotyczy

