
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

a) Imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:  

 

Brett Marks jest Członkiem Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2015.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

 

Brett Marks od długiego czasu zajmuje się rozwojem notowanych na giełdzie spółek w sektorze 

telekomunikacji, technologii, oprogramowania oraz mediów i rozrywki. Był współzałożycielem: 

Clearview Cinemas (AMEX ‘CLV’), Cinedigm (NASDAQ ‘CIDM’) i Digital Cinema Destinations Corp. 

(NASDAQ ‘DCIN’), rozwijając każdą ze spółek od fazy początkowej (startup) do statusu spółki 

notowanej na giełdzie. Jako przedsiębiorca z ponad 20 latami rozległego doświadczenia w 

pozyskiwaniu i budowaniu spółek jest biegły w rozwoju i strategii działalności, podnoszenia kapitału, 

fuzjach i przejęciach, operacjach i nieruchomościach.   

Marks uzyskał stopień B.S. z księgowości na Uniwersytecie Maryland.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Informacje o czynnościach wykonywanych poza Emitentem, gdy czynności te są dla 

Emitenta istotne: 

 

Brett Marks nie wykonywał żadnych czynności poza Emitentem. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w ciągu co najmniej 

trzech ostatnich lat osoba ta była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących 

bądź wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba ta wciąż pełni funkcje w takich organach lub 

wciąż jest wspólnikiem:  

 

Brett Marks był członkiem zarządu Digital Cinema Destinations Corp. oraz sprawował stanowisko 

Senior Vice President (Starszego Wice Prezesa).   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) Informacje o prawomocnych wyrokach sądowych skazujących tę osobę za 

przestępstwo oszustwa w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat, ze wskazaniem, czy osoba 

ta otrzymała sądowy zakaz sprawowania funkcji członka organów zarządzających lub 

nadzorujących w spółkach prawa handlowego w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat: 

 

Nie dotyczy. 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

f) Szczegóły wszystkich przypadków bankructwa, obowiązkowego zarządu bądź 

likwidacji w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat dla podmiotów, w których osoba ta 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

g) Informacje o tym, czy osoba ta wykonuje czynności pozostające w konkurencji z 

czynnościami Emitenta bądź jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 

spółce prawa handlowego bądź członkiem organu spółki akcyjnej bądź członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

 

Nie dotyczy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h) Informacje o tym, czy osoba ta jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników: 

 

Nie dotyczy. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


