
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach 

emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

 

Pan PATRYK PRELEWICZ - Członek Rady Nadzorczej Emitenta. 

Termin kadencji upływa z dniem: 28 czerwiec 2016.  

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Pan Patryk Prelewicz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, kierunku 

Informatyka i Zarządzanie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji 

architektury korporacyjnej na wszystkich jej poziomach: analiza wymagań, 

projektowanie, prototypowanie, implementacja, wdrożenie aplikacji i systemów, 

optymalizacja, opracowywanie koncepcji architektury danych, procesów, systemów. Od 

ponad 6 lat pracuje w sektorze bankowym (Deutsche Bank PBC S.A.), gdzie aktualnie 

zajmuje stanowisko kierownicze i odpowiedzialny jest za obszar rozwoju systemów 

informacji zarządczej, zarządzanie obszarem przetwarzania danych, zarządzanie 

infrastrukturą danych oraz optymalizacją procesów biznesowych. Prelegent na 

konferencjach w roli eksperta Business Intelligence i Enterprise Architecture. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

 

Nie dotyczy. 

 

4) 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 

 

od 2012 – członek Rady Nadzorczej spółki Instytut Biznesu Sp. z o.o. 

od 2013 – członek Rady Nadzorczej spółki Alkor Venture Capital Sp. z o.o. 

 

5) 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. 

 



6) 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. 

 

7) 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 dotyczy. 

 

8) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

 

Nie dotyczy. 


