
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

 

a) imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u Emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:  

Natalya Rudman, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem 12.08.2017 r. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Natalya Rudman posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie marketingu, public relations oraz obsłudze 

spółek kapitałowych. W chwili obecnej sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Crescendo 

Communications, LLC, w której jest odpowiedzialna za finanse, jak również sporządzanie informacji 

prasowych, tworzenie wiadomości oraz protokołów z konferencji i telekonferencji, bieżące doradztwo, 

a także przygotowywanie prezentacji dla inwestorów oraz udzielanie odpowiedzi na zadawane przez nich 

pytania.   

 

Natalya Rudman uzyskała stopień B.S. w dziedzinie nauk ścisłych, jak również posiada specjalizację 

w zakresie marketingu i komunikacji.  

 

c) informacje o czynnościach wykonywanych poza Emitentem, gdy czynności te są dla Emitenta istotne:  

Natalya Rudman nie wykonywała 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:  

Natalya Rudman jest Wiceprezesem Zarządu Crescendo Communications, LLC.   

 

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. 

 


