
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

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

Kevin Goodman jest Członkiem Rady Nadzorczej od 29 maja 2015.  

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

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

 

 

Kevin Goodman jest uznanym biznesmenem i prawnikiem z ponad 15 latami doświadczenia jako 

doradca największych w kraju i najbardziej prominentnych spółek w dziedzinie outsourcingu, 

rozliczeń i windykacji. Koncentrował się na obszarach obejmujących strategię i nadzór nad 

powództwami indywidualnymi i grupowymi, przestrzeganie przepisów, projektowanie i 

negocjowanie umów oraz sporządzanie systemów i procedur oddziaływujących na kwestie 

prawne w organizacji. Dowiedziona umiejętność wysuwaniaa, negocjowania i realizacji złożonych 

transakcji, kierowania odpowiednimi decyzjami biznesowymi i prawnymi, zapewniania 

przywództwa w rozwiązywaniu najistotniejszych spraw oraz efektywnego zarządzania kosztami i 

organizacją personelu. Wyśmienite zdolności komunikacyjne ze stylem zarządzania angażującym 

udziałowców w proces podejmowania decyzji.  

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

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

Emitenta istotne: 

 

Kevin Goodman 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:  

 

Kevin Goodman nie jest członkiem żadnych innych zarządów w spółkach publicznych ani prywatnych. 

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

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


