
ŻYCIORYS ZAWODOWY 
 
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
[Wojciech Iwaniuk] – członek Rady Nadzorczej, kadencja – zgodnie ze Statutem Spółki – zakończy się 
z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen 
rok obrotowy pełnienia funkcji  członka Rady Nadzorczej, przewidywalnie w 2019 roku. 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Szef agencji InnerValue od 2010 r. Agencja należąca do Inner Corp sp. z o.o. specjalizuje się w 
relacjach inwestorskich oraz tworzeniu strategii komunikacji. W trakcie swojej pracy współpracował z 
kilkudziesięcioma spółkami z warszawskiej giełdy, w tym wchodzącymi w skład WIG20. Uczestniczył w 
największych transakcjach giełdowych ostatnich lat. Nadzorował nagrodzoną Złotym Spinaczem 
2014 kampanię komunikacji Oferty Pierwotnej Akcji spółki LiveChat Software S.A. 
 
W latach 2008- 10 pracował jako dziennikarz giełdowy w Rzeczpospolitej i Gazecie Giełdy Parkiet. 
Wcześniej w latach 2007-08  pracował w Gazecie Prawnej, w redakcji której odpowiedzialny był za 
rynek kapitałowy i nieruchomości. 
 
Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 
 
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 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 
 
Edison S.A. – Członek Rady Nadzorczej ( od grudzień 2011 r. – obecnie) 
Inner Corp sp.  z o.o. – Prezes Zarządu, wspólnik (od grudzień 2014 r. – obecnie)  
Lead Bullet S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od marca 2015 r. – obecnie) 
Yellow Hat S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od kwietnia 2015 r. – obecnie) 
 
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  
 
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 
 
Informacje, 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 dotyczy 
 
Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Nie dotyczy 
 


