
Ad. 20 a

Pan Jacek STRĄK – Członek Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., termin upływu kadencji kończy się z dniem
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Ad. 20 b

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

- Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – mgr ekonomii.

- Studia podyplomowe w zakresie Public Relations , w Wyższej  Szkole Biznesu, w Dąbrowie Górniczej
- Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim ; Wydział  Pedagogiki i Psychologii, kierunek „ Pedagogika
Specjalna w  zakresie Profilaktyki i Resocjalizacji ”

- Studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”, Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Posiada kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie marketingu, promocji, reklamy
w handlu i usługach. Dodatkowo posiada doświadczenie w zarządzaniu zakładami produkcyjnymi i
usługowymi, gdzie zajmował stanowiska średniego i wyższego szczebla zarządu. Od ponad 10 lat sprawuje
funkcję Społecznego Kuratora Sądowego w Sądzie Rejonowym , w Sosnowcu.

Ad. 20 c

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta – nie dotyczy

Ad. 20 d

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 – nie dotyczy

Ad. 20 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 – nie dotyczy

Ad. 20 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 – nie dotyczy

Ad. 20 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
zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy

Ad. 20 h

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. O Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy


