
Krzysztof Skaradzioski urodził się  14 maja 1983 roku. W 2009 roku ukooczył   Wyższą Szkołę 

Informatyki i Zarządzania im prof. Tadeusza Kotarbioskiego w Olsztynie na kierunku informatyka, 

specjalizacja „Technologie informatyczne w zarządzaniu”. Od maja 2007 do sierpnia 2013 roku 

pracował jako programista w firmie Victoria Serwis Sp. z o.o.. Następnie w okresie od czerwca 

2012 do czerwca 2013 współpracował z firmą Mostostal-Export S.A., a od sierpnia 2013 roku do 

kwietnia 2014 roku z firmą Mediacyfrowe.pl. W wyżej wymienionych Spółkach Krzysztof 

Skaradzioski zajmował się tworzeniem systemów do rozliczeo finansowych i obiegu dokumentów,  

a także tworzeniem systemów zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Od kwietnia 2014 roku 

Krzysztof Skaradzioski związany jest z firmą GoldenLine.pl, gdzie zajmuje się rozwojem i 

tworzeniem nowych funkcjonalności serwisu goldenline.pl. 

Przez cały okres kariery zawodowej zdobył umiejętności takie jak: 

- zarządzanie dokumentami w organizacji, 

- pisanie dokumentacji technicznej, 

- zarządzanie zespołem.  

 

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne znaczenie 

dla emitenta: 

 

Krzysztof Skaradzioski nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne 

znaczenie dla emitent.  

 

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: 

 

Okres pełnienia 

funkcji: 

 

Nazwa spółki: 

 

Stanowisko: 

Od: Do:   

04.2014 - Goldenline Sp. z o.o. Programista PHP 

08.2013 04.2014 Mediacyfrowe.pl Programista PHP 

06.2012 06.2013 Mostostal-Export S.A. Informatyk 

    

 

 

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: 

 

Krzysztof Skaradzioski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych 

wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat, nie otrzymał sądowego 



zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego.   

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 

 

 

Krzysztof Skaradzioski w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których wszczęta 

została upadłośd, zarząd komisaryczny lub likwidacja.   

 

 

Informacje, czy dana osoba prowadzi działalnośd, 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: 

 

 

Krzysztof Skaradzioski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest 

członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 

osoby prawnej. 

 

 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Krzysztof Skaradzioski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

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


