
ŻYCIORYS ZAWODOWY (aktualny na 1 czerwca 2016 r.) 

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką 

dana osoba została powołana 

Piotr Sobiś, Prokurent, nie dotyczy. 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Od ponad 10 lat związany z branżą finansową. Swoją karierę zaczynał w 2005 roku jako analityk finansowy w firmach 

zajmujących się obrotem wierzytelnościami. Później, przez blisko 7 lat związany z notowanym na GPW funduszem 

inwestującym w branży telekomunikacyjnej, gdzie odpowiadał m.in. za komunikację z rynkiem kapitałowym. W tym 

okresie zasiadał także w zarządach spółek kapitałowych w Polsce i Wlk. Brytanii, gdzie odpowiadał za nadzór korporacyjny 

oraz analizy biznesowe. W ostatnim czasie sprawował funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu w 

spółkach notowanych na NewConnect. 

Ekspert w dziedzinie obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem w 

obszarze regulacji rynku kapitałowego w Polsce, które wykorzystuje również w trakcie prowadzonych w tym zakresie 

szkoleń dla spółek giełdowych. Posiada również ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu spółkami 

kapitałowymi. 

Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a następnie uzyskał dyplom ukończenia rocznego programu 

rozwoju umiejętności menedżerskich „Management 2006™” organizowanego przez Canadian International Management 

Institute (obecnie ICAN Institute) we współpracy z Harvard Business School Publishing. 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta 

Nie wykonuje. 

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 

Do listopada 2015 r. – Prezes Zarządu – Yellow Hat S.A. (obecnie MedApp S.A.) 

Do września 2015 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej – Edison S.A. 

Do marca 2015 roku – Prezes Zarządu – Colomedica S.A. 

Do kwietnia 2014 roku – Członek Zarządu – Centernet S.A. 

Do kwietnia 2014 roku – Członek Zarządu – Mobyland Sp. z o.o. 

Do lipca 2013 roku – Prezes Zarządu – Nova Capital Sp. z o.o. 

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 występują. 

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 występują. 


