INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 20) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO
REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU DOTYCZĄCE PANA
MATEUSZA KOZŁOWSKIEGO:
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Kadencja Rady Nadzorczej upływa nie później niż 21.08.2020 roku. Pan Mateusz
Kozłowski będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez najbliższe Walne
Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Zarządza spółką Venture Capital Development, której główną działalnością jest
obsługa dwóch największych sieci aniołów biznesu oraz „family office” dla TOP
100 najbogatszych Polaków. Odpowiada m.in. za procesy inwestycyjne,
akcelerację biznesową, pozyskanie projektów. Jako General Partner Techni
Ventures odpowiada za metodologię akceleracyjną startupów pochodzących
z Europy Środkowo – Wschodniej, w celu ekspansji na rynek USA. Doradzał
szeregowi startupów m.in w ostatnim czasie współpracował z Hexiso,
Universality, Joblegro, BLES, HoTailor, Synerise. Od początku istnienia
współtworzył akcelerator eduLAB dedykowany sektorowi innowacji edukacyjnych,
w którym nakreślił m.in: metodologię pozyskiwania i wyboru projektów,
wytyczne dla negocjacji umów inwestycyjnych, metodologię akceleracji, proces
due dilligence, strategię budowania wartości spółek i pozyskiwanie kolejnych
rund inwestycyjnych. W Funduszu QBN Seed Fund opracował oraz wdrożył
strategię
akceleracji
biznesowej
spółek,
nakreślił
rozwoju
portfela
inwestycyjnego, koordynował procesy inwestycyjne. W swojej historii stworzył
własne startupy, które zakończyły się wyjściem, m.in.: Barmancode.com – silnik
wyszukiwarki internetowej, który przedstawia oraz porównuje lokalne produkty
przez użytkownika za pomocą kodu kreskowego; Real Challenge - inteligentny
asystent
do
zarzadzania
projektami.
Pracownik
dydaktyczno-naukowy
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Instytucie Informatyki zajmujący się
sztuczną inteligencją.
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie wykonuje działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla
Emitenta.
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie
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:

marzec 2017 – do chwili obecnej - Venture Capital Development – Prezes
Zarządu.
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2
Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie,
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych
w spółkach prawa handlowego:
Brak prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa
o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa
w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.
W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach
prawa handlowego.
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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:
Brak przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do
podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego.
g) Informacje, 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) Informacje, 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.

