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Życiorys zawodowy 
Załącznik nr 1 do Raportu EBI nr 4/2014 

 
 
 
Imię i nazwisko: Swapan Chaudhuri  

Zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta: Członek zarządu, Wice Prezes ds. 
sprzedaży i marketingu     

Termin upływu kadencji: 22.07.2019 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

 Od lat związany z rynkiem poligraficznym.  
 Od początku lat 90-tych piastował stanowiska w zarządach wielu spółek, którymi jednocześnie 

kierował jako dyrektor zarządzający.  
 Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu polskimi oddziałami firm Xerox, Creo, Kodak, 

Videojet (Danaher Co.).  
 Efektywność jego działań określają przychody sięgające 160 mln zł, zrealizowane przez podległe mu 

podmioty w związku z jego bezpośrednim zaangażowaniem w rozwój sprzedaży.  
 Wywiązywał się z sukcesem z powierzanych zadań i celów strategicznych.J 
 Jednocześnie jest to lider dbający o rozwój pracowników, uzyskujący znakomite wyniki w 

zarządzaniu kapitałem ludzkim.  
 Przez wiele lat zapraszany był do udziału w telewizyjnym programie ekonomicznym „Plus Minus” 

oraz w audycjach radiowych poświęconych tematyce gospodarczej. Autor wielu artykułów 
prasowych.  

 W 2005 roku odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Medalem za Zasługi (za zaangażowanie w 
działalność społeczną). 

 

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

Brak 

 

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 

 Videojet Technologies Sp. z o.o. – członek zarządu 

 ZAO Videojet Technologies, Rosja – członek zarządu 

 Kodak Polska Sp. z o.o. – członek zarządu  
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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. 

 Brak 

 

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 

 

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 działalności konkurencyjnej wobec INFOSYSTEMS SA 

 

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 
 
 


