
Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, obejmujące w 

szczególności: 

 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 

imię i nazwisko:  Jakub Sitarz 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej spółki WakePark S.A. 

termin upływu kadencji: 9 listopada 2018 roku 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, kierunek 

Informatyka Wydziału Elektroniki, tytuł naukowy mgr inż. 

 

Fachexpert certyfikowany przez Tüv Turingen w zakresie technologii informatycznej  

 

Od 10/2007   Livechat Software S.A. - Manager ds. technologii 

02/2003 - 10/2007 LIVECHAT Sp. z o.o – Manager ds. technologii 

01/2002 – 02/2003 Internet Works Sp. z o.o. – Manager ds. technologii 

02/2000 – 01/2002 Bankier.pl S.A. – Manager ds. technologii 

06/1999 – 02/2000 Towarzystwo Finansowe Bankier – Manager ds. inwestycji 

internetowych 

 

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

ma istotne znaczenie dla emitenta, 

 

Pan Jakub Sitarz nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

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, 

 

Wspólnik 

LIVECHAT Software S.A. 

Ul. Korfantego 30 

53-021 Wrocław 

 

Wspólnik 

Venture Incubator S.A. 

ul. Hallera 180/18 

53-238 Wrocław 

 

Wspólnik 



IPO S.A. 

ul.Braniborska 44-52 

53-680 Wrocław 

 

Wspólnik 

WakePark S.A. 

ul.Kosmonautów 1 

54-126 Wrocław 

 

Członek Rady Nadzorczej 

Od 2014-09-05 

LIVECHAT Software S.A. 

Ul. Korfantego 30 

53-021 Wrocław 

 

Członek Rady Nadzorczej 

2010-10-14 do 2013-07-24 

IPO S.A. 

ul.Braniborska 44-52 

53-680 Wrocław 

 

Członek Zarządu 

2008-02-22 do 2010-10-07 

Venture Incubator S.A. 

ul. Hallera 180/18 

53-238 Wrocław 

 

Członek Zarządu 

2011-04-12 do 2012-08-23 Hawira Sp. z o.o. 

ul. Hallera 180/18 

53-238 Wrocław 

 

Członek Rady Nadzorczej 

2011-04-12 do 2012-08-23 

INTERNET WORKS S.A. 

ul.Braniborska 44-52 

53-680 Wrocław 

 

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, 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Sitarz nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 

 



W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Sitarz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

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, 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 

podmiotu, w którym Pan Jakub Sitarz pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

 

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, 

 

Pan Jakub Sitarz 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. 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 

 

Pan Jakub Sitarz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


