Życiorys zawodowy
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
imię i nazwisko: Małgorzata Zawadzka
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła kurs księgowości
realizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada Certyfikat Institute for
International Research w zakresie relacji inwestorskich. Od 20004 roku związana z brażną
internetową. Doświadczenie zdobywała pracując między innymi dla EnterNet Sp. z o.o. , EL2 Sp.
z o.o., IQ Sport Sp. z o.o. oraz Site S.A. Od 2009 roku oraz uczestnicząc w szeregu szkoleniach
oraz konferencjach branżowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Projektu InQbe –
inkubatora technologicznego IQ Partners.
Przebieg pracy zawodowej:
2009 – do dnia dzisiejszego - InQbe z o.o. z siedzibą w Warszawie
Asystentka Zarządu/Dyrektor Biura Projektu, Asystentka Zarządu: obsługa wewnętrznego
i zewnętrznego obiegu dokumentów, prowadzenie spraw Spółki, obsługa rachunków bankowych
i maklerskich, przygotowywanie zawiadomień do KNF, prowadzenie dokumentacji, komunikacja
ze spółkami z portfela kapitałowego, prowadzenie dokumentacji kadrowej.
Dyrektor Biura Projektu: praca przy realizacji projektu w ramach Programu Innowacyjna
Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 POIG w zakresie: prowadzenie biura projektu i spraw
organizacyjnych, przygotowywanie dokumentów rejestrowych spółek kapitałowych, kontakt
z pomysłodawcami, prowadzenie korespondencji, obsługa administracyjna spółek portfelowych
inkubatora.

2011- do dnia dzisiejszego - Site S.A. z siedzibą w Olsztynie - Analityk Finansowy

-

obsługa Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI i EBI, obsługa rachunków

bankowych – płatności, obsługa wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów, współpraca
z kancelarią prawną oraz biurem rachunkowym.
2011 - do dnia dzisiejszego - Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie - Kasjer Walutowy kontrolowanie poprawności funkcjonowania kantora walutowego, kontaktowanie się z NBP oraz
obsługa sprawozdawczości.
2013 – do dnia dzisiejszego - Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego ProCivis z siedzibą
w

Warszawie - Asystentka Koordynatora Projektu - obsługa administracyjna projektu,

wizualizacja projektu zgodnie z wymogami POKL, promocja projektu, obsługa strony
internetowej i e-mailingu, kontakty z innymi projektodawcami w województwie, kontakty z
Beneficjentami.

13.03.2007 - 31.01.2009 - IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie - Asystent Zarządu –
koordynacja pracy biura Zarządu w Olsztynie, przygotowywanie treści protokołów z posiedzeń
Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przygotowywanie treści umów cywilnoprawnych, pomoc w
organizacji spółek z grupy kapitałowej, ścisła współpraca ze spółkami portfelowymi Spółki.
01.08.2005 - 23.03.2007 - EL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Office Manager – kontakt z
partnerami biznesowymi, obsługa dokumentacji administracyjno-prawnej, obsługa rachunków
bankowych, prowadzenie dokumentacji kadrowej i księgowej.
16.02.2004 - 31.07.2005 - EnterNet Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie - Office Manager bieżąca

obsługa

działu

reklamacji,

aktywne

uczestnictwo

w

pracach

związanych

z rachunkowością, kadrami oraz administracją Spółki: prowadzenie dokumentów kadrowych
pracowników oraz administracyjno-prawnych, obsługa systemu fakturującego, obsługa
rachunków bankowych Spółki.

3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta,
Pani Małgorzata Zawadzka 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,
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej,
Haprin sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie – Prezes Zarządu, do chwili obecnej,
SmartSpot Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie – Prezes Zarządu, do chwili obecnej,
M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej,
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 Pani Małgorzata Zawadzka nie została skazana za przestępstwo
oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Małgorzata Zawadzka nie otrzymała 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 Pani Małgorzata Zawadzka pełniła 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

konkurencyjnej osoby prawnej,

kapitałowej

lub

członkiem

organu

jakiejkolwiek

Pani Małgorzata Zawadzka 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;
Pani Małgorzata Zawadzka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

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

