
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

Izabela Stalmach-Szczeszek, Członek Radny Nadzorczej, będzie wykonywała obowiązki w Radzie Nadzorczej do 
czasu powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Izabela Stalmach-Szczeszek - adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Od 2012 roku jest wspólnikiem w kancelarii Szczeszek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie.  

W latach 2008 – 2010 pracowała w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a wcześniej w departamencie prawno - 
legislacyjnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Doświadczenie zawodowe Izabeli Stalmach - Szczeszek obejmuje obsługę firm działających w sektorze nowych 
technologii, telekomunikacji, mediów i wydawniczym. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony dóbr 
osobistych oraz szeroko rozumianego prawa pracy.  

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 co najmniej 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,  

Szczeszek i Wspólnicy sp.k. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291584 - 
wspólnik  

Mobitrade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000410951 - wspólnik 

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,  

Wobec Pani Izabeli Stalmach-Szczeszek, nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których została 
skazana za przestępstwa oszustwa. Pani Izabela Stalmach-Szczeszek nie otrzymała również w okresie ostatnich 
pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 

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) 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,  

Pani Izabeli Stalmach-Szczeszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności XPLUS S.A. 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, ani nie jest członkiem organów innych 
spółek kapitałowych lub jakichkolwiek konkurencyjnych osób prawnych. 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pani Izabeli Stalmach-Szczeszek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 


