Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Edward Brewczyński został powołany na członka Rady Nadzorczej na czas trwania
wspólnej czteroletniej kadencji, która upływa nie później niż 30 czerwca 2022 r. Był związany
z Emitentem, zasiadał w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

a) w 1958 r. ukończył II L.O. im Romualda Traugutta w Częstochowie,
b) w 1960 r. ukończył kurs adiunktów KP (Koleje Polskie) służby handlowo przewozowej,
c) w 1966 r. ukończył centralny kurs doskonalenia kadr kierowniczych w Ministerstwie
Komunikacji,
d) od 1968 r. pełnomocnik Ministra Komunikacji,
e) w 1975 r. ukończył kurs instruktorów służby handlowo - przewozowej w Ministerstwie
Komunikacji,
f) w 1978 r. został powołany na stanowisko zastępcy Naczelnika Stacji Częstochowa
Osobowa w Częstochowie,
g) od 1985 r. przejął obowiązki Inspektora ds. Obronnych w dyrekcji rejonowej PKP
Częstochowa
W czasie pracy w PKP (1968 – 1985) zajmował samodzielne stanowiska przez okres 17 lat.
Stanowiska kierownicze piastował przez blisko 8 lat nadzorując w tym czasie pracę około
800 pracowników.
W latach 1985 – 1988, pełniąc obowiązki ds. obronnych nadzorował prace około 3000
osób.
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 co najmniej 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,

a) od 2010 do 2013 roku udziałowiec w Spółce NOBLE BUSINESS GROUP sp. z o.o. z
siedzibą w Częstochowie.
b) od 2010 roku do chwili obecnej udziałowiec w Spółce hh4y sp. z o.o. z siedzibą w
Częstochowie.

c) od 2015 roku do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej w Property Union Fund SA
z siedzibą w Warszawie. Spółka zajmuje się inwestycjami w nieruchomości.
d) od 2015 roku do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej w BLOOMGA SA z siedzibą
w Częstochowie. Spółka zajmuje się tworzeniem gier, programów i aplikacji
komputerowych.
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 dotyczy
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) 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 w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec
Emitenta.
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 w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

