
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:  Pierre Naquin  
zajmowane stanowisko:  Członek Rady Nadzorczej  
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta:  brak  
termin upływu kadencji:  30 grudnia 2016 roku 

  
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 

Pan Pierre Naquin jest francuskim przedsiębiorcą działającym w obszarach innowacji oraz 
sztuki. Jest założycielem oraz Prezesem Zarządu spółki A&F Markets prowadzącej portal Art 
Exchange tworzącej rynek dla sztuki, francuskiej agencji Art Media Agency (AMA) – jednej  
z głównych agencji informacyjnych rynku sztuki oraz Art Analytics – agencji analiz 
ilościowych dotyczących dzieł sztuki. Pan Pierre Naquin gromadził swoje międzynarodowe 
doświadczenie zawodowe poprzez pracę w krajach takich jak Indie oraz Chiny. 
 
Przebieg pracy zawodowej:  
 
06.2009 – obecnie:  A&F Markets (Paryż) – Prezes Zarządu  
07.2008 – 12.2008:   Francuska Prezydencja EU (Paryż) – Event Manager 
06.2007 – 06.2008:   Albasia (Szanghaj) - wspólnik 
06.2007 – 03.2009:  SBA China (Szanghaj) – dyrektor naczelny 
06.2007 – 02.2009: Albanillart (Paryż, Szanghaj) – założyciel, wpólnik 
06.2007: Elan (Paryż, Bombaj) – konsultant 
03.2007 – 04.2007: Konferencja “Clash of powers” przy francuskim Senacie – generalny 

koordynator 
12.2005 – 08.2006: Vanillart / Creative (Paryż, Kalkuta) – założyciel, Prezes Zarządu 
10.2006 – 05.2006: Alstom Transport – project manager 
11.2004 – 08.2005: Founhaus – Sit (Monako) – promotor sztuki współczesnej 
09.2004 – 10.2004: Mondial de l’automobile (Paryż) – manager, partner 
04.2003 – 08.2003: Apple Europe (Les Ulis), Apple Expo 2003– Event manager  

  
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta  
 

Pan Pierre Naquin 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:   A&F Markets 
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 Pierre Naquin nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa.  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Pierre Naquin 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 o 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 Pierre Naquin 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 Pierre Naquin 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 Pierre Naquin 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".  
 


