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a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

Grzegorz Czapla, Prezes Zarządu, Okres kadencji: 4 lata 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Absolwent studiów MBA na University of Phoenix oraz BSBA na Seattle Central College.  

Właściciel butiku inwestycyjnego Beyond Investments inwestującego w spółki z sektora ICT 

(Information and Communication Technology). Członek Komitetu Inwestycyjnego w Spółce Silesia 

Fund Sp. z o.o.  oraz wieloletni prezes spółki Inwestycje.pl S.A. Od kwietnia 2012 r. Mentor w 

ramach inkubatora "iNKubator" w Nasza Klasa Sp. z o.o.  

Posiada ekspercką wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii oraz dogłębną znajomość branży 

internetowej, w tym rynku reklamy internetowej. Przez lata uczestniczył w wielu konferencjach z 

zakresu innowacyjnych technologii, skutecznego wykorzystywania Internetu w kampaniach 

reklamowych, projektowania i wdrażania systemów informatycznych w przedsiębiorstw. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta, 

Beyond Investments Sp. z o.o. – prywatny butik inwestycyjny. 
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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, 

Lp. 

 Okres w którym zasiadał 

w organach spółek w 

ostatnich 3 latach 

 

Nazwy spółek  

 

Zajmowane stanowisko 

1.  12.10.2012 - Obecnie  INDATA Software SA  Prezes Zarządu 

2.  13.05.2010 - Obecnie  Beyond Investments Sp. z o.o.  Prezes Zarządu 

3. 
 27.11.2009 - Obecnie  Wrocławski Dom Inwestycyjny 

Sp. z o.o. 

 Prezes Zarządu 

4. 
 09.07.2012 - Obecnie  Indata Software Division Sp. z 

o.o. 1 SKA 

 Prezes Zarządu 

Komplementariusza 

5. 
 04.09.2013 - Obecnie  Indata Software Division Sp. z 

o.o. 2 SKA 

 Prezes Zarządu 

Komplementariusza 

6. 
 07.04.2009 - Obecnie  Indata Software Division Sp. z 

o.o. 

 Prezes Zarządu 

7.  19.09.2013 - Obecnie  INDATA Software LTD  Pełnomocnik 

10.  29.06.2012 -  11.03.2014  Silicon Fund Sp. z o.o.  Prezes Zarządu 

11. 

 RN 17.07.2012 – 

22.04.2014. Prezes od 

17.05.2004 - 01.07.2012 

 Inwestycje.pl SA  Prezes Zarządu/RN 

12.  08.05.2012 – 11.09.2012  WDSP Holding SA  Prezes Zarządu 

13.  14.12.2010-26-09-2012  Auto-Spa SA  Członek RN 

       

 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. 

 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, 

Brak 

 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, 

Nie prowadzi. 
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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 figuruje 

Wrocław, dnia  16 lipca 2014 roku 

          

 

 


