Piotr Zygmanowski
Członek Rady Nadzorczej
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają
po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
2013 - nadal

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, studia doktoranckie;

2011 - 2013

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek: finanse
i rachunkowość, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe
przedsiębiorstwa, uzyskany tytuł: magister;

2008 - 2011

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek: finanse
i rachunkowość, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe
przedsiębiorstwa, uzyskany tytuł: licencjat.

Certyfikaty:
•
•
•

Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012,
Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr 2964,
Certyfikat The Chartered Financial Analyst (CFA) nr 168225.

Doświadczenie zawodowe:
2016 - nadal INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych;
2015 - nadal Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, Prokurent i Inspektor Nadzoru;
2014 - 2016
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, Starszy Analityk w Dziale Emisji i Analiz;
2011 - 2014
INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, Analityk w Dziale Emisji i Analiz.
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy.
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:
2014 - nadal
2015 - nadal

Remedis S.A. z siedzibą w Poznaniu, Członek Rady Nadzorczej;
Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, Prokurent.

e) 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 wystąpiły.

f) 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.
g) 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 prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) 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.

