Sławomir Kamiński
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:
• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 r.),
• absolwent Podyplomowego Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego (1997 r.),
• wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie (2002 r.).
Doświadczenie zawodowe:
były Arbiter Sądu Izby Domów Maklerskich,
były Sędzia Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi (obecnie),
członek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2003 r. - 2007 r.),
Skarbnik Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2007 r. - 2010 r.),
członek Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych (2007 r. - 2010 r.),
wiceprezes zarządu w PETROLOT Sp. z o.o. (2006 r.),
Zastępca Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej, radca prawny w PKN ORLEN SA (2005 r. - 2006 r.),
radca prawny w Departamencie Prawnym Centrali PKO BP SA (2004 r.),
Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej, Naczelnik Wydziału Emisji i Finansów Spółek w Bankowym
Domu Maklerskim PKO BP SA (1994 r. - 2005 r.),
• pracownik Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. (2001 r. - 2004 r.),
• członek zarządu ACCESS Sp. z o.o. (2008 r. - 2009 r.).
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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:
Obecnie pełni funkcje:
• prezesa zarządu SATURN TFI SA,
• członka rady nadzorczej Remedis SA,
• członka rady nadzorczej INC Wierzytelności SA,
• komplementariusza w PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp.k.,
• członka rady nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne SA,
• wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PA Nova SA,
• członka rady nadzorczej Monday Development SA.
Wspólnik Skryba Sp. z o.o. (obecnie).

W okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcje:
• przewodniczącego i członka rady nadzorczej ATM SA.
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.

