
Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

imię i nazwisko: Alexey Pivovarov

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak

termin upływu kadencji: 5 luty 2019 roku 

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan  Alexey  Pivovarov jest  cenionym  rosyjskim  dziennikarzem,  absolwentem  Wydziału 
Dziennikarstwa  Uniwersytetu  Moskiewskiego  im.  M.  Łomonosowa.  Od  1993  do  2013  roku  był 
związany z kanałem NTV, uważanym za pionierską niezależną stację telewizyjną w postsowieckiej 
Rosji. Pracował jako korespondent serwisu informacyjnego i programu „Namedni”, a także prezenter  
programów,  m.in.  „Dzisiaj”,  „Kraj  i  Świat”.  Począwszy  od  2008  roku  pełnił  funkcję  szefa 
wieczornych programów informacyjnych w kanale NTV. Jest  także autorem i  producentem wielu 
projektów  dokumentalnych  na  dużą  skalę. W  2004  roku  Pan  Pivovarov  otrzymał  najbardziej 
prestiżową  rosyjską  nagrodę  telewizyjną  TEFI.  Za  film  dokumentalny  „Rżew.  Nieznana  bitwa 
Georgija  Żukowa”  zdobył  w  2009  roku  Nagrodę  Nika  –  jedno  z  najważniejszych  wyróżnień  
w dziedzinie  kinematografii,  przyznawaną  przez  Russian Academy of  Cinema Arts  and  Science.  
W 2010 roku otrzymał tytuł „Człowieka roku” prestiżowego magazynu „GQ” w kategorii osobowość 
telewizyjna. W  listopadzie  2013  roku  Pan  Pivovarov  został  mianowany  szefem  projektów 
telewizyjnych w wiodącej rosyjskiej grupie mediowej CTC Media. 

Przebieg pracy zawodowej:

2013 - obecnie CTC  MEDIA  (NASDAQ:  CTCM)  Dyrektor  Projektów  Multimedialnych  
i Cyfrowych

2003 - 2013 Telewizja NTV – prezenter wieczornego wydania wiadomości 
2009 - 2013 Aviator Production - Prezes Zarządu i  Producent Wykonawczy 
1994 - 2003 Telewizja NTV – korespondent programów informacyjnych
1992 - 1994 MAXIMUM Radio, korespondent, prezenter

.

3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta

Pan Alexey Pivovarov nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

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,

nazwa spółki: CTC MEDIA
funkcja/ wspólnik: Dyrektor Projektów Multimedialnych i Cyfrowych

nazwa spółki: Aviator Production 
funkcja/ wspólnik: Prezes Zarządu

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

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Alexey Pivovarov nie został skazana za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Alexey Pivovarov nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

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

W  okresie  ostatnich  pięciu  lat  nie  miała  miejsce  upadłość,  zarząd  komisaryczny  lub  likwidacja  
podmiotu,  w  którym  Pan  Alexey  Pivovarov  pełnił  funkcje  członka  organu  zarządzającego  lub 
nadzorczego.

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,

Pan Alexey Pivovarov nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta,  
ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8. informacje,  czy  dana  osoba  figuruje  w  rejestrze  dłużników  niewypłacalnych,  prowadzonym  na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Pan  Alexey  Pivovarov  nie  figuruje  w  rejestrze  dłużników  niewypłacalnych  prowadzonym  na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa  prawna:  §  3  ust.  2  pkt.  11)  Załącznika  nr  3  Regulaminu  Alternatywnego  Systemu Obrotu 
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


