
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
 
Krystyna Primke – Sekretarz Rady Nadzorczej VERBICOM SA, 
Termin upływu kadencji - 29.06.2016r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
 

Absolwentka Technikum Ekonomicznego w Poznaniu.  

Prace zawodową rozpoczęła w roku 1966 w Woj. Hurtowni Wyr. Chemicznych na stanowisku 

kierownika magazynu.  W roku 1970  zatrudniona w Zakładzie Energetycznym Poznań- Teren 

na stanowisku koordynatora księgowości ogólnej. W latach 1992- 2009 pracowała na 

stanowisku Głównego Księgowego w Energetyce Poznańskiej Biuro Usług Technicznych SA .  

W roku 1998 zdała egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w 

Spółkach Skarbu Państwa przed Komisja Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa 

W latach 1994-2007 pełniła funkcje sekretarza w Radach Nadzorczych w spółkach Energetyki 
Poznańskiej. W roku 2009 przeszła na emeryturę. 
 
Od 2012 pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki ICT EDU sp. z o.o.. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy  
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,  
 
Członek Rady Nadzorczej spółki VERSIM SA – spółki zależnej 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, 
 
Członek Rady Nadzorczej VERSIM S.A. – od 2012r. 
Członek Rady Nadzorczej VERBICOM S.A – od 2008 r. 
Prezes Zarządu ICT EDU Sp. z o.o. – od 2012 r. 
 
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, 
 
Brak 
 
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, 
 
Brak 
 
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.  
 
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. 


