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Raport Bieżący nr 16/2014
Zarząd M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli ("Emitent", "Spółka) informuje, iż w dniu 31 marca 2014 roku Rada
Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 01/03/2014 w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki drugiej kadencji.

Działając na podstawie postanowienia § 13 ust. 2 Statutu Spółki Emitenta Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki
drugiej kadencji Pana Krzysztofa Przezaka, któremu powierzyła jednocześnie stanowisko Członka Zarządu M10 S.A.

Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia życiorys Członka Zarządu Spółki.
Krzysztof Przezak Członek Zarządu M10 Spółka Akcyjna
Absolwent Politechniki Łódzkiej (wydziału elektrycznego, kierunek elektrotechnika), absolwent studiów podyplomowych
MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także podyplomowych
studiów Inżynierskie Zastosowania Informatyki na Politechnice Łódzkiej. Był założycielem i współwłaścicielem kilku rm
technologicznych. Pełnił funkcje zarządcze w ZTK Bitam s.c., Pracownia Komputerowa "Bitsoft" s.c. Pracował na
kierowniczych stanowiskach między innymi w Poczcie Polskiej, Postdata S.A. Posiada szeroką wiedzę, doświadczenie i
umiejętności w zakresie zarządzania, produkcji oprogramowania, negocjacji, szkoleń, dystrybucji usług i produktów. Ma
wieloletnie doświadczenie jako dyrektor przedsięwzięcia, kierownik projektu, projektant, analityk i programista.

Był Członkiem Zarządu M10 S.A. pierwszej kadencji w latach 2011-2014.

Pan Krzysztof Przezak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Krzysztof Przezak nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakaz działania jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Krzysztof Przezak nie jest wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".
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