
Tomasz Dziobiak – Członek Rady Nadzorczej 

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29 września 2018 r. 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Pan Tomasz Dziobiak jest założycielem i Członkiem Zarządu DBMS Sp. z o.o. (www.edbms.pl). W 

spółce odpowiada za jej rozwój oraz tworzenie usług w obszarze big data i automatyzacji procesów 

marketingowych. Od początku kariery zawodowej związany z zarządzaniem projektami i procesami. 

Realizował złożone projekty rozwojowe w obszarze CRM i BI dla firm z sektora telekomunikacyjnego 

jak również branży internetowej.  Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (1997 -2001) i 

Politechniki Łódzkiej (1995 – 2000). Interesuje się nowymi technologiami oraz medycyną,  dlatego też 

jest  Prezesem spółki telemedycznej MedGo (www.medgo.pl) i Prezesem Cordium Sp. z o.o. – platform 

umożliwiających tworzenie i realizowanie procesów medycznych na odległość. Posiada wieloletnie 

doświadczenie doradcze w obszarze udzielania wsparcia przedsiębiorcom i startupom internetowym. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako konsultant w firmie Accenture (1999 – 2002), 

Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Biznesowych i Jakości Danych w Telekomunikacji Polskiej 

(2002-2007), Dyrektor Procesu Sprzedaży w Grupie Kapitałowej TP (2008 - 2010) czy Dyrektor 

Programu Cyfrowego Fakturowania także w Grupie Kapitałowej TP (2010-2011), a także jako 

Wiceprezes Zarządu w IDH PLC (2011-2012).   

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie dotyczy. 

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: 

 DBMS Sp. z o.o. - Członek Zarządu (aktualnie) 

 MedGo Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (aktualnie) 

 Cordium Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (aktualnie) 

 IDH PLC - Wiceprezes Zarządu (w latach 2011-2012) 

http://www.edbms.pl/


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: 

Nie dotyczy. 

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: 

Nie dotyczy. 

g) 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. 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym: 

Nie figuruje. 

 

 

 


