
	  
a)	  imię,	  nazwisko,	  zajmowane	  stanowisko	  lub	  funkcje	  pełnione	  w	  ramach	  emitenta	  oraz	  termin	  
upływu	  kadencji,	  na	  jaką	  dana	  osoba	  została	  powołana,	  
	  
ANNA	  ZACHARZEWSKA	  	  
	  
b)	  opis	  kwalifikacji	  i	  doświadczenia	  zawodowego,	  
	  
Anna	  Zacharzewska	  dołączyła	  do	  Grupy	  Aegis	  Media	  w	  Polsce	  w	  październiku	  2012	  roku,	  w	  
której	  pełni	  rolę	  CFO	  i	  nadzoruje	  wszelkie	  kwestie	  finansowe,	  prawne,	  administracyjne	  oraz	  IT.	  	  
Ania	   Zacharzewska,	   doradca	   podatkowy	   nr	   wpisu	   09894,	   absolwentka	   Wydziału	   Ekonomii	  
Uniwersytetu	  Ekonomicznego	  w	  Krakowie.	  W	  latach	  1999-‐2003	  była	  zatrudniona	  w	  Tax	  &	  Legal	  
Services	   polskiego	   PwC,	   od	   grudnia	   2003	   związana	   z	   branżą	   mediową	   -‐	   na	   początku	   jako	  
Corporate	  Director,	  a	  później	  CFO	  w	  szwajcarskiej	  grupie	  wydawniczej	  Marquard	  Media.	  
	  
	  
c)	  wskazanie	  działalności	  wykonywanej	  przez	  daną	  osobę	  poza	  emitentem,	  gdy	  działalność	  ta	  
ma	  istotne	  znaczenie	  dla	  emitenta,	  	  
	  
Wskazana	  osoba	  nie	  wykonuje	  poza	  emitentem	  działalności	  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,	  
	  
Członek	  Zarządu:	  
AEGIS	  MEDIA	  CENTRAL	  SERVICES	  SP.	  Z	  O.O.	  
CARAT	  POLSKA	  SP.	  Z	  O.O.	  
VIZEUM	  POLSKA	  SP.	  Z.O.O.	  
POSTERSCOPE	  POLSKA	  S.A.	  	  
HYPERMEDIA	  SP.	  Z	  O.O.	  
HYPERHOUSE	  OF	  MEDIA	  SP.	  Z	  O.O.	  
	  
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,	  
	  
W	  okresie	  ostatnich	  pięciu	  lat	  wskazana	  osoba	  nie	  została	  skazana	  za	  przestępstwa	  oszustwa	  
oraz	  nie	  orzeczono	  sądowego	  zakazu	  działania	  jako	  członek	  organów	  zarządzających	  lub	  
nadzorczych	  w	  spółkach	  prawa	  handlowego.	  
	  
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,	  
W	  okresie	  ostatnich	  pięciu	  lat	  nie	  wystąpiły	  przypadki	  upadłości,	  zarządu	  komisarycznego	  lub	  
likwidacji	  w	  odniesieniu	  do	  podmiotów,	  w	  których	  dana	  osoba	  pełniła	  funkcje	  członka	  organu	  
zarządzającego	  lub	  nadzorczego.	  
	  
g)	  



informację,	  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,	  
	  
Wskazana	  osoba	  nie	  prowadzi	  działalności,	  która	  jest	  konkurencyjna	  w	  stosunku	  do	  działalności	  
emitenta	  oraz	  nie	  jest	  wspólnikiem	  konkurencyjnej	  spółki	  cywilnej	  ani	  członkiem	  organu	  spółki	  
kapitałowej	  lub	  członkiem	  organu	  jakiejkolwiek	  konkurencyjnej	  osoby	  prawnej.	  
	  
h)	  
informację,	  czy	  dana	  osoba	  figuruje	  w	  rejestrze	  dłużników	  niewypłacalnych,	  prowadzonym	  na	  
podstawie	  ustawy	  z	  dnia	  20	  sierpnia	  1997	  r.	  o	  Krajowym	  Rejestrze	  Sądowym;	  
	  
Wskazana	  osoba	  nie	  figuruje	  w	  rejestrze	  dłużników	  niewypłacalnych.	  
	   	  



	  
a)	  imię,	  nazwisko,	  zajmowane	  stanowisko	  lub	  funkcje	  pełnione	  w	  ramach	  emitenta	  oraz	  termin	  
upływu	  kadencji,	  na	  jaką	  dana	  osoba	  została	  powołana,	  
	  
SŁAWOMIR	  STĘPNIEWSKI	  	  
	  
b)	  opis	  kwalifikacji	  i	  doświadczenia	  zawodowego,	  
	  
Sławomir	   Stępniewski,	   CEO	  Dentsu	  Aegis	  Network	  Polska	  Od	  ponad	  17	  lat	  związany	  jest	  z	  
branżą	  marketingu	  i	  komunikacji.	  W	  1996	  roku	  założył	  agencję	  Hypermedia,	  która	  z	  biegiem	  lat	  
osiągnęła	   status	   lidera	   wśród	   agencji	   interaktywnych	   w	   Polsce.	   W	   2005	   roku	   w	   wyniku	  
akwizycji,	   Hypermedia	   stała	   się	   częścią	   największej	   sieci	   agencji	   interaktywnych	   –	   Isobar	  
należącej	  do	  Aegis	  Media.	  W	  latach	  2008	  -‐	  2011	  Sławomir	  Stępniewski	  pełnił	  funkcję	  CEO	  Isobar	  
Polska	   &	   CEE.	   W	   2011	   roku	   objął	   stanowisko	   CEO	   grupy	   Aegis	   Media	   w	   Polsce,	   którą	  
wprowadził	   na	   nowe	   tory	   rozwoju	   ery	   cyfrowej	   rewolucji.	   Obecnie	   grupa	   działa	   pod	   nazwą	  
Dentsu	   Aegis	   Network,	   co	   wiąże	   się	   z	  połączeniem	   z	  	   japońskim	   koncernem	   mediowym	  
Dentsu.	  W	   jej	   skład	   w	   Polsce	   wchodzą:	   domy	   mediowe	   Carat	   i	  Vizeum,	   agencja	   komunikacji	  
reklamowej	   Isobar,	   agencja	   komunikacji	   Out-‐Of-‐Home	   –	   Posterscope,	   agencja	   marketingu	  
efektywnościowego	   –	   iProspect	   i	   AMNET	   -‐	   lokalny	   oddział	   globalnej	   struktury	   Aegis	   Trading	  
Desk,	  zajmujący	  się	  zakupem	  mediów	  online	  w	  modelu	  RTB/programatic	  buying.	  Student	  Polish	  
Open	   University	   (Marketing	   Międzynarodowy),	   w	   latach	   2008	   –	   2010	   członek	   zarządu	  
Stowarzyszenia	  Komunikacji	  Marketingowej	  (SAR),	  członek	  jury	  Akademii	  Mediów	  i	  Reklamy	  –	  
Impactory	  i	  Media	  Trendy.	  Laureat	  wielu	  wyróżnień	  i	  nagród	  indywidualnych,	  m.in.:	  dwukrotnie	  
uhonorowany	  przez	  miesięcznik	  Media&Marketing	  Polska	   tytułem	   ''Manager	  Roku''	   (w	  2005	   i	  
2011	  roku)	  i	   tytułem	  ''Reformator	  Roku''	  w	  2012	  roku.	  	  W	  roku	  2013	  otrzymał	  wyróżnienie	  w	  
kategorii	  ‘’CEO:	  Move	  The	  Dial’’	  w	  ramach	  sieci	  Aegis	  Media.	  	  

	  
	  
c)	  wskazanie	  działalności	  wykonywanej	  przez	  daną	  osobę	  poza	  emitentem,	  gdy	  działalność	  ta	  
ma	  istotne	  znaczenie	  dla	  emitenta,	  	  
	  
Wskazana	  osoba	  nie	  wykonuje	  poza	  emitentem	  działalności	  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,	  
	  
Członek	  Zarządu:	  
AEGIS	  MEDIA	  CENTRAL	  SERVICES	  SP.	  Z	  O.O.	  
CARAT	  POLSKA	  SP.	  Z	  O.O.	  
VIZEUM	  POLSKA	  SP.	  Z.O.O.	  
POSTERSCOPE	  POLSKA	  S.A.	  	  
HYPERHOUSE	  OF	  MEDIA	  SP.	  Z	  O.O.	  
	  
Prezes	  Zarządu:	  
	  
HYPERMEDIA	  SP.	  Z	  O.O.	  
AMNET	  SP.	  Z	  O.O.	  
	  



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,	  
	  
W	  okresie	  ostatnich	  pięciu	  lat	  wskazana	  osoba	  nie	  została	  skazana	  za	  przestępstwa	  oszustwa	  
oraz	  nie	  orzeczono	  sądowego	  zakazu	  działania	  jako	  członek	  organów	  zarządzających	  lub	  
nadzorczych	  w	  spółkach	  prawa	  handlowego.	  
	  
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,	  
W	  okresie	  ostatnich	  pięciu	  lat	  nie	  wystąpiły	  przypadki	  upadłości,	  zarządu	  komisarycznego	  lub	  
likwidacji	  w	  odniesieniu	  do	  podmiotów,	  w	  których	  dana	  osoba	  pełniła	  funkcje	  członka	  organu	  
zarządzającego	  lub	  nadzorczego.	  
	  
g)	  
informację,	  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,	  
	  
Wskazana	  osoba	  nie	  prowadzi	  działalności,	  która	  jest	  konkurencyjna	  w	  stosunku	  do	  działalności	  
emitenta	  oraz	  nie	  jest	  wspólnikiem	  konkurencyjnej	  spółki	  cywilnej	  ani	  członkiem	  organu	  spółki	  
kapitałowej	  lub	  członkiem	  organu	  jakiejkolwiek	  konkurencyjnej	  osoby	  prawnej.	  
	  
h)	  
informację,	  czy	  dana	  osoba	  figuruje	  w	  rejestrze	  dłużników	  niewypłacalnych,	  prowadzonym	  na	  
podstawie	  ustawy	  z	  dnia	  20	  sierpnia	  1997	  r.	  o	  Krajowym	  Rejestrze	  Sądowym;	  
	  
Wskazana	  osoba	  nie	  figuruje	  w	  rejestrze	  dłużników	  niewypłacalnych.	  
	   	  



	  
a)	  imię,	  nazwisko,	  zajmowane	  stanowisko	  lub	  funkcje	  pełnione	  w	  ramach	  emitenta	  oraz	  termin	  
upływu	  kadencji,	  na	  jaką	  dana	  osoba	  została	  powołana,	  
	  
KRZYSZTOF	  ANDRZEJCZAK	  	  
	  
b)	  opis	  kwalifikacji	  i	  doświadczenia	  zawodowego,	  
	  
	  
Krzysztof	  Andrzejczak	  pracuje	  w	  Hypermedia	  Isobar	  od	  lipca	  2001.	  Jego	  pierwsze	  stanowisko	  
zaraz	  po	  zakończeniu	  studiów	  na	  Politechnice	  Łódzkiej	  to	  pozycja	  Account	  Manager’a.	  	  

Przez	  kolejne	  kilka	  lat	  Krzysztof	  Andrzejczak	  awansował	  kilkakrotnie,	  przeszedł	  wszystkie	  
szczeble	  współpracy	  z	  klientem,	  by	  ostatecznie	  w	  styczniu	  2009	  objąć	  stanowisko	  Dyrektora	  
Zarządzającego.	  	  

W	  chwili	  obecnej,	  po	  akwizycji	  spółek	  z	  Grupy	  Socilizer,	  Krzysztof	  Andrzejczak	  został	  
mianowany	  na	  stanowisko	  Isobar	  Poland	  President.	  Jego	  rolą	  jest	  kierowanie	  spółką	  składającą	  
się	  z	  trzech	  unitów:	  kreatywnego,	  technologicznego	  i	  social	  mediowego.	  	  

	  
c)	  wskazanie	  działalności	  wykonywanej	  przez	  daną	  osobę	  poza	  emitentem,	  gdy	  działalność	  ta	  
ma	  istotne	  znaczenie	  dla	  emitenta,	  	  
	  
Wskazana	  osoba	  nie	  wykonuje	  poza	  emitentem	  działalności	  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,	  
	  
Członek	  Zarządu:	  
HYPERMEDIA	  SP.	  Z	  O.O.	  
HYPERHOUSE	  OF	  MEDIA	  SP.	  Z	  O.O.	  
	  
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,	  
	  
W	  okresie	  ostatnich	  pięciu	  lat	  wskazana	  osoba	  nie	  została	  skazana	  za	  przestępstwa	  oszustwa	  
oraz	  nie	  orzeczono	  sądowego	  zakazu	  działania	  jako	  członek	  organów	  zarządzających	  lub	  
nadzorczych	  w	  spółkach	  prawa	  handlowego.	  
	  
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,	  
W	  okresie	  ostatnich	  pięciu	  lat	  nie	  wystąpiły	  przypadki	  upadłości,	  zarządu	  komisarycznego	  lub	  
likwidacji	  w	  odniesieniu	  do	  podmiotów,	  w	  których	  dana	  osoba	  pełniła	  funkcje	  członka	  organu	  
zarządzającego	  lub	  nadzorczego.	  
	  



g)	  
informację,	  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,	  
	  
Wskazana	  osoba	  nie	  prowadzi	  działalności,	  która	  jest	  konkurencyjna	  w	  stosunku	  do	  działalności	  
emitenta	  oraz	  nie	  jest	  wspólnikiem	  konkurencyjnej	  spółki	  cywilnej	  ani	  członkiem	  organu	  spółki	  
kapitałowej	  lub	  członkiem	  organu	  jakiejkolwiek	  konkurencyjnej	  osoby	  prawnej.	  
	  
h)	  
informację,	  czy	  dana	  osoba	  figuruje	  w	  rejestrze	  dłużników	  niewypłacalnych,	  prowadzonym	  na	  
podstawie	  ustawy	  z	  dnia	  20	  sierpnia	  1997	  r.	  o	  Krajowym	  Rejestrze	  Sądowym;	  
	  
Wskazana	  osoba	  nie	  figuruje	  w	  rejestrze	  dłużników	  niewypłacalnych.	  
	   	  



a)	  imię,	  nazwisko,	  zajmowane	  stanowisko	  lub	  funkcje	  pełnione	  w	  ramach	  emitenta	  oraz	  termin	  
upływu	  kadencji,	  na	  jaką	  dana	  osoba	  została	  powołana,	  
	  
Agata	  Kaczmarska	  	  
	  
b)	  opis	  kwalifikacji	  i	  doświadczenia	  zawodowego,	  
	  
W	  Dentsu	  Media	  Network	  Polska	  pracuje	  od	  października	  2011	  roku	  i	  jako	  HR	  Dyrektor	  grupy	  
odpowiada	  za	  całokształt	  procesów	  zarządzania	  zasobami	  ludzkimi	  oraz	  wsparcie	  strategiczne	  
w	  rozwoju	  organizacji.	  

Z	  branżą	  HR	  jest	  związana	  od	  12	  lat.	  W	  latach	  2008	  –	  2011	  pracowała	  jako	  Consulting	  Director	  w	  
Hay	  Group,	  międzynarodowej	  firmie	  specjalizującej	  się	  w	  doradztwie	  personalnym.	   	  Wcześniej,	  
przez	   trzy	   lata,	   pracowała	   jako	   Supervisor	  w	   Cap	   Gemini	   Ernst	   &	   Young	   .	   Karierę	   zawodową	  
rozpoczynała	  w	  działach	  HR	  w	  firmach	  z	  branży	  motoryzacyjnej	  (Ford	  Poland),	  retail	  (ZIBI)	  oraz	  
mediowej	  (TVP	  S.A.)	  i	  badawczej	  (Millward	  Brown	  SMG/KRC).	  
	  
	  
c)	  wskazanie	  działalności	  wykonywanej	  przez	  daną	  osobę	  poza	  emitentem,	  gdy	  działalność	  ta	  
ma	  istotne	  znaczenie	  dla	  emitenta,	  	  
	  
Wskazana	  osoba	  nie	  wykonuje	  poza	  emitentem	  działalności	  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,	  
	  
	  
W	  okresie	  ostatnich	  trzech	  lat	  wskazana	  osoba	  nie	  była	  członkiem	  organów	  zarządzających	  lub	  
nadzorczych	  albo	  wspólnikiem.	  
	  
	  
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,	  
	  
W	  okresie	  ostatnich	  pięciu	  lat	  wskazana	  osoba	  nie	  została	  skazana	  za	  przestępstwa	  oszustwa	  
oraz	  nie	  orzeczono	  sądowego	  zakazu	  działania	  jako	  członek	  organów	  zarządzających	  lub	  
nadzorczych	  w	  spółkach	  prawa	  handlowego.	  
	  
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,	  
W	  okresie	  ostatnich	  pięciu	  lat	  nie	  wystąpiły	  przypadki	  upadłości,	  zarządu	  komisarycznego	  lub	  
likwidacji	  w	  odniesieniu	  do	  podmiotów,	  w	  których	  dana	  osoba	  pełniła	  funkcje	  członka	  organu	  
zarządzającego	  lub	  nadzorczego.	  
	  
g)	  
informację,	  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,	  
	  
Wskazana	  osoba	  nie	  prowadzi	  działalności,	  która	  jest	  konkurencyjna	  w	  stosunku	  do	  działalności	  
emitenta	  oraz	  nie	  jest	  wspólnikiem	  konkurencyjnej	  spółki	  cywilnej	  ani	  członkiem	  organu	  spółki	  
kapitałowej	  lub	  członkiem	  organu	  jakiejkolwiek	  konkurencyjnej	  osoby	  prawnej.	  
	  
h)	  
informację,	  czy	  dana	  osoba	  figuruje	  w	  rejestrze	  dłużników	  niewypłacalnych,	  prowadzonym	  na	  
podstawie	  ustawy	  z	  dnia	  20	  sierpnia	  1997	  r.	  o	  Krajowym	  Rejestrze	  Sądowym;	  
	  
Wskazana	  osoba	  nie	  figuruje	  w	  rejestrze	  dłużników	  niewypłacalnych.	  
	  


