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:

Piotr Krzysztof Brewczyński został powołany na Prezesa Zarządu na czas trwania wspólnej
czteroletniej kadencji, która upływa nie później niż 30 czerwca 2022 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Piotr Krzysztof Brewczyński pochodzi z Częstochowy. Posiada ponad dwadzieścia lat
doświadczenia zawodowego jako inwestor, manager i przedsiębiorca. Doświadczenie zawodowe
zdobywał jako manager w organizacjach w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w
fundamentalnej analizie spółek publicznych i niepublicznych. Jest zaangażowany w rozwój
innowacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Uczestniczył w rozwoju funduszy
inwestycyjnych w segmencie wierzytelności, nieruchomości oraz nowych technologii. Był
członkiem i współpracownikiem wielu fundacji i organizacji wspierających przedsiębiorców w
Europie i na Bliskim Wschodzie, między innymi Libre Foundation, Fundacja Fortis. Od 2012
do 2015 roku był ściśle związany z giełdową spółką inwestycyjną Columbus Capital S.A., która
w 2014 roku została drugą spółką publiczną w rankingu giełdowych firm o największym
wzroście kapitalizacji. W Columbus Capital S.A. pełnił funkcję Prokurenta oraz Prezesa
Zarządu, gdzie był odpowiedzialny za strategię przedsiębiorstwa, dobór instrumentów do
portfela inwestycyjnego, w tym za przeprowadzane akwizycje. Od początku swojej kariery
zawodowej pełnił funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach z sektora handlowego,
inwestycyjnego, produkcyjnego, deweloperskiego oraz budowlanego.
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,
–
–

–
–

Noble Business Group sp. z o.o., Prezes Zarządu do chwili obecnej.
Bestla Invest sp. z o.o., Prezes Zarządu do chwili obecnej.
Dachyrustykalne sp. z o.o., Prezes Zarządu do chwili obecnej.
hh4y sp. z o.o., Prezes Zarządu do chwili obecnej.

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 - Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, 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 dotyczy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Merit Investments ASI S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: Merit) moich
danych osobowych w celu wypełniania obowiązków informacyjnych Merit oraz publikacji przekazanych informacji w
serwisach związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych obowiązujących spółki publiczne notowane na
rynku NewConnect. Oświadczam, że zostałam poinformowanna, iż administratorem moich danych osobowych będzie
Merit, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest
dobrowolne.

Data:

Podpis:

27.12.2019 r.

______________________________________________

