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a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Waldemar Giersz 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji – 25-06- 2019 r. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Jest absolwentem Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia 

doktoranckie na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. 

Od 1978 roku do dziś pracuje jako pracownik naukowo badawczy w Instytucie Technologii Materiałów 

Elektronicznych, przechodząc drogę zawodową od asystenta do kierownika pracowni a potem kierownika 

zakładu. W tym czasie kierował i koordynował szereg prac naukowych (grantów), planował a także prowadził 

samodzielnie badania naukowe. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny krystalizacji 

materiałów tlenkowych oraz laureatem wielu nagród i autorem szeregu wynalazków i patentów. W latach 1994-

95 przebywał na stażu w Leibniz-Institut für Kristallzüchtung w Berlinie. Do dnia dzisiejszego kontynuuje 

działalność naukową będąc zatrudnionym w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych. 

Od roku1995 roku rozpoczął działalność biznesową rozpoczynając od stanowiska handlowca w spółce Atrium. 

Następnie w latach 1996-98 pełnił funkcje Dyrektora ds. handlowych w spółkach Nemon i Artix. W roku 1999 

rozpoczął działalność gospodarczą będąc współzałożycielem firmy Mode Com. Uczestniczył w 

przeprowadzeniu tej firmy poprzez wszystkie etapy rozwoju od spółki cywilnej aż do spółki akcyjnej. Pełniąc 

wcześniej funkcje v-ce prezesa w spółce z o.o., a od zmiany formy prawnej na spółkę akcyjną funkcję prezesa 

zarządu, kierował z wielkim sukcesem budową znaczącej pozycji rynkowe spółki. W roku 2012 kierował 

procesem debiutu spółki MODECOM na rynku NewConnect. Pod jego zarządem spółka osiągnęła wiele 

sukcesów, zostając w wielu segmentach rynku niekwestionowanym liderem. Osiągnięcia te zostały dostrzeżone i 

nagrodzone przez niezależne ośrodki opiniotwórcze np. poprzez przyznanie czterokrotnie tytułu „Gazeli 

Biznesu”. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 

Brak 

 

d) 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 

Mode Com Hungary KFT - Prezes Zarządu, mniejszościowy udziałowiec, posiadający mniej niż 5% udziałów. 

3C Crystals sp. z o.o. -Prezes Zarządu, udziałowiec powyżej 5%  (29%) 

 

e) 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 

Brak 

 

f) 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 

Brak 

 

g) informację, 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 prowadzi działalności konkurencyjnej. 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Nie figuruje 


