
• Teresa Ciechomska 

Pani Teresa Ciechomska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji gdzie 
uzyskała tytuł magistra. Ponadto Pani Teresa ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w 
zakresie Prawa Finansowego i Gospodarczego, Ekonomiczno-Prawnym, Cywilizacyjno-Kulturowym oraz w 
zakresie Bankowości. Podczas swojej kariery zawodowej Pani Teresa zawodowo związana była z Bankiem 
Przemysłowym S.A. w Łodzi gdzie piastowała stanowisko Naczelnika Wydziału. Następnie jako Radca Prawny 
pracowała w Krajowej Telewizji Kablowej ATV. W latach 1998-1999 Pani Teresa pracowała jako Kierownik  
ds. Windykacji w POLIGAZ S.A. Pani Teresa Ciechomska pracowała również w Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia MSWiA w Łodzi jako Dyrektor ds. 
Administracyjnych. W latach 2001-2008 Pani Teresa była Prokurentem w spółce INVAR & BIURO SYSTEM S.A.  
w Łodzi. Obecnie związana z Kancelarią Prawno-Podatkową. W przeszłości Pani Teresa Ciechomska zasiadała  
w radach nadzorczych następujących spółek: INWAR S.A., INVAR Electronics sp. z o.o., INVAR Consulting sp.  
z o.o., I&B Consulting sp. z o.o., Dom Maklerski DFP sp. z o.o. Pani Teresa Ciechomska nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, 
nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej. Pani Teresa Ciechomska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego 
na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

• Ryszard Preuss 

Pan Ryszard Preuss jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii, specjalność: 
fotogrametria. W 1978 roku Pan Ryszard Preuss uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W latach 1986-1991 
Pan Ryszard był Kierownikiem Zakładu Fotogrametrii IFiK P.W. Następnie został V-ce Dyrektorem Instytutu 
Fotogrametrii i Kartografii P.W. W latach 2003-2006 Pan Ryszard był Deputy Senior oraz Senior Project Officer 
of Phare 2000-2003 „Establishing/Integrated/Digitisation Cadastral System”. Następnie Pan Ryszard Preuss był 
Wiceprezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W 2006 Pan Ryszard był koordynatorem projektów 
„ASG/Eupos” oraz „the eTEN Projects – EULIS Plus”. W latach 1978 – 2008 Pan Ryszard Preuss był adiunktem w 
Instytucie Fotogrametrii i Kartografii na Politechnice Warszawskiej. Obecnie od 1987 roku Pan Ryszard jest 
rzeczoznawcą w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich w zakresie – fotogrametrii. Pan Ryszard Preuss posiada 
certyfikat PRINCE2. Pan Ryszard Preuss nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest 
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej 
spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Ryszard Preuss nie został wpisany 
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

• Klaudiusz Puchała 

Pan Klaudiusz Puchała jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse  
i Rachunkowość. W latach 2012 oraz 2013 związany z BRE Bankiem na stanowisku Analityka w Biurze Emisji 
Papierów Dłużnych, gdzie z sukcesem plasował emisje obligacji takich spółek jak: Gino Rossi S.A., Eurocash S.A. 
czy Emperia S.A. Obecnie Pan Klaudiusz Puchała jest zawodowo związany z Delloite Advisory. Pan Klaudiusz 
posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa 
inwestycyjnego wydaną przez Komisją Nadzoru Finansowego o numerze 2697. Ponadto po zdaniu wszystkich 
wymaganych egzaminów jest w trakcie oczekiwania na kwalifikację Chartered Financial Analyst (CFA).  
Pan Klaudiusz Puchała nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem  
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki 
kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Klaudiusz Puchała nie został wpisany do 
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 



• Dawid Flak 

Pan Dawid Flak jest absolwentem SGSP w Warszawie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Cywilnego. Od 
początku swojej kariery zawodowej związany ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. gdzie odpowiedzialny jest za 
kompleksową obsługę klienta, szkolenie pracowników z zakresu oferty sprzedażowej Cyfrowego Polsatu oraz 
badanie potrzeb rynku z zakresu telewizji cyfrowej. Z rynkiem NewConnect aktywnie związany od 2010 roku 
poprzez inwestycje w spółki na etapie procesu pre-IPO jak i samych ofert prywatnych spółek debiutujących w 
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Pan Dawid Flak nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, 
nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej. Pan Dawid Flak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na 
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
• Magdalena Tatarek 
 
Pani Magdalena Tatarek posiada wykształcenie wyższe oraz spore doświadczenie w przeprowadzaniu 
inwestycji na pierwotnym i wtórnym polskim rynku kapitałowym między innymi dzięki uczestniczeniu w szeregu 
ofert private placement spółek debiutujących w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) prowadzonym 
przy Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie w latach 2011-2012. Obecnie Pani Magdalena Tatarek 
aktywnie działa w branży handlowej skupiając się na rozwoju sieci sklepów na południu Polski pod nazwą PHU 
Lena, gdzie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu. Pani Magdalena Tatarek nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, 
nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 
prawnej. Pani Magdalena Tatarek nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego 
na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

• Urszula Czernecka 

Pani Urszula Czernecka przez wiele lat prowadziła własną działalność gospodarczą w branży handlowej. 
Obecnie zatrudniona na stanowisku Kierownika w PHU LENA, gdzie odpowiedzialna jest za osiągnięcie 
założonych celów, koordynowanie i nadzorowanie prac podległego zespołu pracowników, określaniu zadań dla 
poszczególnych pracowników oraz utrzymywaniu kontaktu z klientem. Pani Urszula Czernecka nie prowadzi 
działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce 
osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej 
osoby prawnej. Pani Urszula Czernecka nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 
prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

• Janusz Czernecki 

Pan Janusz Czernecki jest przedsiębiorcą od 1990 roku. Przez wiele lat prowadził własną działalność 
gospodarczą następująco w branżach: samochodowa, handlowa i produkcyjna. Obecnie zawodowo związany z 
Zakładem Usług i Zaopatrzenia Technicznego. Nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. Pan Janusz 
Czernecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej 
spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani 
jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Janusz Czernecki nie został wpisany do Rejestru 
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

  

 

 


