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:

Pani Grażyna Brewczyńska została powołana na członka Rady Nadzorczej na czas trwania
wspólnej czteroletniej kadencji, która upływa nie później niż 30 czerwca 2022 r. Była związana z
Emitentem, zasiadała w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

a) W 1983 r. ukończyła wyższe studia magisterskie pedagogiczne.
b) Okres pracy zawodowej jako Nauczyciel : 1966 – 1999.
c) Własna działalność gospodarcza (1979 – 2012)
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 roku do chwili obecnej udziałowiec oraz Prokurent w Spółce NOBLE
BUSINESS GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
b) od 2010 roku do chwili obecnej udziałowiec oraz Prokurent 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) od 2016 roku do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej w Robus Group SA z siedzibą
w Warszawie. Spółka zajmuje się inwestycjami w sektorze IT.
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.

