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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, 

Przemysław Skrzek, Członek Zarządu, Okres kadencji: 4 lata 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość oraz 

podyplomowego Zarządzania Projektami na WSB we Wrocławiu. 

Założyciel firmy Cohesiva Sp. z o.o. odpowiadający obecnie za strategię rozwoju przedsiębiorstwa, 

spojrzenie z szerszej perspektywy oraz prowadzenie kluczowych projektów. 

Ekspert nowoczesnych metodyk prowadzenia informatycznych przedsięwzięć: Scrum, XP, Kanban, 

Lean, PMI, Prince2, RUP. Występuje na licznych konferencjach branżowych dzieląc się wiedzą w 

zakresie zarządzania projektami. 

Doświadczenie: 

Lp. 
 Okres zatrudnienia na 

danym stanowisku 

 
Pełna nazwa pracodawcy  

 
Zajmowane stanowisko 

1.  01.01.2012-teraz  Cohesiva sp. z o.o  Prezes Zarządu 

2.  01.09.2010-31.12.2011  Cohesiva sp. jawna  Partner zarządzający 

3. 
 01.09.2005-teraz  Singleton Software  Właściciel (1-osobowa 

dział. gospodarcza) 

4. 
 01.04.2006-30.09.2009  Sygnity SA  Architekt systemów 

informatycznych 

5. 
 01.09.2005-31.03.2006  Siemens sp. z o.o.  Architekt systemów 

informatycznych 

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

istotne znaczenie dla emitenta, 

Pan Przemysław Skrzek pełni funkcję Prezesa stowarzyszenia IT Corner, zrzeszającego podmioty z 

branży IT działające we Wrocławiu, w celu wspierania wspólnych inicjatyw społecznych, tworzenia 

synergii biznesowych i budowania wizerunku na rynkach zagranicznych. 
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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.  01.01.2012-teraz  Cohesiva Sp. z o.o.  Prezes Zarządu 

2. 
 01.09.2010-teraz  Cohesiva/Recrutiva Sp. 

jawna 

 Partner zarządzający 

3.  21.12.2013-teraz  Commitiva Sp. z o.o.  Członek Zarządu 

 

 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, 

Prowadzone przeze mnie interesy są komplementarne w stosunku do moich obowiązków wobec 

spółki. Aktywnie jestem zaangażowany w rozwój Cohesiva Sp. z o.o., która jest spółką zależną Spółki. 

 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 

          

 

 


