
Życiorys zawodowy 
 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w spółce oraz termin upływu kadencji, 
na jaką dana osoba została powołana 

 
Imię i nazwisko:     Daniel Jeffrey Gardner 
Zajmowane stanowisko:    Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Inne funkcje pełnione w ramach emitenta:  Brak 
Termin upływu kadencji:    5 lutego 2019 r. 

 
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Posiadając ponad dziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu produktów i informacji na temat 
marki na wielu platformach na rzecz klientów w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim 
Wschodzie, wraz ze współzałożycielem, Brandonem Ralphem, Gardner zarządzał Code and Theory, 
która stała się jedną z największych niezależnych agencji kreatywnych w Stanach Zjednoczonych. Od 
momentu założenia wraz z Ralphem w roku 2001, firma rozwinęła się i obecnie zatrudnia około 350 
pracowników, natomiast jej biura znajdują się w Nowym Jorku, San Francisco, Londynie, Manili i w 
Atlancie.  
 

Od prawdziwie pionierskich działań w obszarze współczesnych serwisów cyfrowych, 
przeprowadzenie pięćdziesięciu ośmiu poważnych kampanii wprowadzających produkty na rynek na 
rzecz wydawców takich jak Bloomberg, Vogue, a także the Los Angeles Times, do faktycznego 
zdefiniowania nowego standardu przekazu opracowanego dla marek takich jak Maybelline New York i 
Burger King i przekształcenia przestrzeni serwisów cyfrowych pomiędzy rządem a społeczeństwem, 
w serwisach takich jak NY.gov, Gardner i Ralph zdecydowanie przeprojektowali mapę wyzwań, jakim 
czoła może stawić agencja kreatywna w dzisiejszym świecie komunikacji elektronicznej.  
 

Starania podejmowane przez Gardnera w związku z rozwojem Code and Theory spotkały się z 
szerokim uznaniem. W roku 2015, Code and Theory została wymieniona przez Fast Company jako 
jedna z “World’s Top 10 Most Innovative Companies in Design”, “Agency to Watch” oraz “Hot Digital Indie” 
przez Advertising Agency w 2014 roku, jedna z “Hottest Agencies for Publisher Redesigns” przez Digiday, 
jedna z 50 wiodących agencji zajmujących się projektowaniem “Top 50 Design Agency” przez .net 
magazine, a także jedna z najlepszych agencji w Nowym Jorku “10 Best Agencies in NYC” przez 
Awwwards.com. W roku 2001 Gardner otrzymał tytuł BFA przyznany przez Uniwersytet w Buffalo.  

 
Historia zatrudnienia: 
 
wrzesień 2001 – obecnie (Code and Theory, współzałożyciel, Dyrektor Generalny, Dyrektor 

Kreatywny)  
 
3. Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta   
 
Pan Daniel Gardner nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, która mogłaby mieć istotne 
znaczenie dla emitenta.  
 

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 
lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcję w organach spółki lub jest nadal wspólnikiem: 

 
Nazwa spółki:   Code and Theory 
Stanowisko/ wspólnik:  Współzałożyciel/ Dyrektor Generalny 
 
 



5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej pięciu 
lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Daniel Jeffrey Gardner nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa.  
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Daniel Jeffrey Gardner nie otrzymał sądowego zakazu działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 

6. Informacje na temat wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 
podmiotu, w którym Pan Daniel Jeffrey Gardner pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego.  
 

7. 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  
 
Pan Daniel Jeffrey Gardner nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 
emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
 

8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na mocy 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Pan Daniel Jeffrey Gardner nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

 


