KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej)

a) Imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u Emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:
Maria Skowrońska będzie Członkiem Rady Nadzorczej od 31 lipca 2015 r., kadencja kończy się 31 lipca
2018 r.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Maria Skowrońska jest radcą prawnym, Partnerem w Kancelarii Jobs Skowrońska Samsel Adwokaci i
Radcowie Prawni sp. p. i posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie M&A, prawa spółek i prawa
handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Maria doradzała klientom w sprawach inwestycji
zagranicznych, międzynarodowych transakcji oraz przejmowania spółek i aktywów w Polsce. Jej
doświadczenie obejmuje doradztwo w projektach obejmujących płatności elektroniczne, prawo
budowlane, infrastrukturę oraz własność intelektualną. Maria ostatnio doradzała m.in. polskiej spółce
zależnej amerykańskiej korporacji z branży płatności elektronicznych w zakresie prowadzenia
działalności w Polsce i wspierała amerykańskich inwestorów polskiej spółki technologicznej w zakresie
rozpoczęcia inwestycji w Polsce i spraw związanych z handlem instrumentami finansowymi na
światowych giełdach papierów wartościowych.
Maria jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie gdzie uzyskała tytuł radcy
prawnego i jest członkiem Komisji Zagranicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Maria ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa
Amerykańskiego (Inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego i Unviersity of Florida Levin College of
Law).
c) Informacje o czynnościach wykonywanych poza Emitentem, gdy czynności te są dla Emitenta
istotne:
Maria Skowrońska nie wykonywała żadnych czynności poza Emitentem.
d) Informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w ciągu co najmniej trzech
ostatnich lat osoba ta była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących bądź
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba ta wciąż pełni funkcje w takich organach lub wciąż jest
wspólnikiem:
Maria Skowrońska nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących bądź wspólnikiem w
spółkach prawa handlowego.
e) Informacje o prawomocnych wyrokach sądowych skazujących tę osobę za przestępstwo
oszustwa w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat, ze wskazaniem, czy osoba ta otrzymała sądowy

zakaz sprawowania funkcji członka organów zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa
handlowego w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat:
Nie dotyczy.
f) Szczegóły wszystkich przypadków bankructwa, obowiązkowego zarządu bądź likwidacji w ciągu
co najmniej pięciu ostatnich lat dla podmiotów, w których osoba ta była członkiem organów
zarządzających lub nadzorujących:
Nie dotyczy.
g) Informacje o tym, czy osoba ta wykonuje czynności pozostające w konkurencji z czynnościami
Emitenta bądź jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce prawa handlowego,
bądź członkiem organu spółki akcyjnej, bądź członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
osoby prawnej:
Nie dotyczy.
h) Informacje o tym, czy osoba ta jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników:
Nie dotyczy.

