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a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Kadencja Członków Zarządu trwa 5 lata. Mandaty Członków Zarządu wygasają po odbyciu Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Tomasz Stępski – Wiceprezes Zarządu Sinersio Polska Sp. z o.o. – Związany z rynkiem 

zaawansowanych usług od prawie 20 lat, projektował i wdrażał pionierskie rozwiązania 

teleinformatyczne. Brał udział we wdrożeniu pierwszego komercyjnego rozwiązania telefonii VoIP 

over SAT. Pionier rozwiązań Cloud Computingu w Polsce – wdrażał jedne z pierwszych platform 

dla rozwiązań biznesowych w przemyśle. Business Solution Architect na rynku systemów ERP 

w szczególności SAP. Współautor koncepcji rozwiązań biznesowych dla klientów sektora medycznego 

i przemysłowego. 

 

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół optymalizacji kosztowej systemów IT 

w rozwiązaniach przetwarzania rozproszonego. Posiada wieloletnie doświadczenie w optymalizacji 

rozwiązań IT z zakresu systemów transakcyjnych, data mining i e-commerce. Specjalizuje się 

w planowaniu, budowaniu oraz wprowadzeniu nowych usług w oparciu o strategię komunikacji, 

świadcząc wsparcie oraz nadzorując realizację projektu. 

 

Doświadczenie zawodowe i menadżerskie zdobywał zarówno w lokalnych przedsiębiorstwach jak 

również pracując dla przedsiębiorstw należących do największych ze światowych grup 

przemysłowych m.in. dla takich firm jak Cermag Sp. z o.o., Esselte Polska Sp. z o.o., Hertz 

Systems Sp. z o.o., Hewlett-Packard, IGA S.A., Kroponol Sp. z o.o., Maspex Sp. z o.o., NIVEA 

Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Polkomtel S.A., 

Polskie Radio S.A., Sygnity S.A., T-Mobile S.A., Telefonia Dialog S.A. 

 

Umiejętności w zakresie budowania partnerskich relacji oraz wieloletnie i ugruntowane kontakty w 

sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw pozwoliły mu na realizację usług i wdrożenia systemów IT 

o wartości kilkudziesięciu mln PLN. 

 

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

istotne znaczenie dla Emitenta, 

Wiceprezes Zarządu w Sinersio Polska Sp. z o.o., która należy do Grupy Kapitałowej 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, 

Eficom-Sinersio S.A. – Prezes Zarządu / Akcjonariusz – obecnie 

Sinersio Polska Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu / udziałowiec – obecnie 

42-Trade Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu – obecnie 

Sinersio Services Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu /udziałowiec – obecnie 

Narodowe Centrum Archiwizacji Sp. z o.o. – udziałowiec – obecnie 

Q-Sol Sp. z o.o. – Członek Zarządu/udziałowiec – obecnie 

AD-PRO Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu / udziałowiec  

AD-5 Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu / udziałowiec 

42-Trade Sp. z o.o. – udziałowiec 

 

 



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, 

Nie dotyczy 

 

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 działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też 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; 

Nie figuruje.  


