
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY CZŁONKA ZARZA ̨DU 

 

a) imię i nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcja pełniona w ramach emitenta  

imię i nazwisko: Łukasz Kawęcki 

stanowisko lub funkcja: Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający 

b)  opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Doświadczony menedżer wysokiego szczebla z 15-letnim doświadczeniem pracy w branży mediów, marketingu  
i technologii mobilnych. Uznany ekspert w dziedzinie cyfryzacji treści inspirowany możliwościami oferowanymi przez 
technologie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy na rynku wydawniczym, jest specjalistą w tworzeniu 
strategicznych planów monetyzacji treści przy użyciu aplikacji mobilnych i rozwiązań typu paywall.  

W ramach obecnie zajmowanego stanowiska w strukturach Emitenta odpowiada m.in. za: opracowanie strategicznych 
planów operacyjnych, które odzwierciedlają cele i priorytety długoterminowe, budowanie i rozwój kompetencji związanych 
z rozwiązaniami technologicznymi oferowanymi przez Emitenta, tworzenie nowych produktów i usług. 

Łukasz Kawęcki jest akcjonariuszem Optizen Labs SA i współtwórcą obecnego kierunku usług oferowanych przez 
Emitenta.  

c)  wskazanie działalności wykonywanej przez Pana/Panią ̨ poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta: 

NIE DOTYCZY  

d)  wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan/Pani był(a) 
członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy Pan/Pani nadal pełni funkcje  
w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

• Optizen Sp. z o.o. , Prezes Zarządu, wspólnik / nie pełnię już funkcji w organach, nie jestem już wspólnikiem 

• Time4Mobile Sp. z o.o. , Prezes Zarządu / nadal pełni funkcję w organach 

• Optizen Labs SA, akcjonariusz 

e)  informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan/Pani został(a) skazany(a) za przestępstwa oszustwa 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan/Pani 
otrzymał(a) sadowy 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 Pan/Pani pełnił(a) funkcje członka organu zarządzającego  
lub nadzorczego,  

NIE DOTYCZY 

g)  informacja, czy Pan/Pani 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 

h)  informacja, czy Pan/Pani figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;  

NIE  

 

Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki: TAK  

 
28.01.2015 

 


