
Życiorys zawodowy osoby nadzorującej emitenta:

a) imi ę, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnio ne w ramach emitenta

oraz termin upływu kadencji, na jak ą dana osoba została powołana

Igor Rozbicki, Członek Rady Nadzorczej Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP SA

z siedzibą  w Skoczowie. Powołany, w dniu 28 czerwca 2016 roku, na mocy uchwały

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na trzyletnią kadencję 

b) opis kwalifikacji i do świadczenia zawodowego

Igor  Rozbicki  jest  absolwentem  Szkoły  Głównej  Handlowej  w  Warszawie,  wydziału
Finanse  i  Bankowość  oraz  absolwentem  studiów  podyplomowych  Master  de
Management  Economique  Europeen.  Ponadto,  ukończył  kurs  Maklera  papierów
wartościowych,  przeszedł  liczne szkolenia z zakresu wyceny przedsiębiorstw i  rynku
kapitałowego  oraz  odbył  praktyki  w  instytucjach  finansowych  (tj.  BNP  Paribas,
Chicago Mercantile Exchange).

Z rynkiem kapitałowym jest związany od 2007 roku. 

W latach 2008-2010 współtworzył  i  rozwijał  jedną  z pierwszy na polskim rynku firm
zajmujących się doradztwem w dziedzinie CSR (Corporate Social Responsibility).

W  okresie  2005-2007  kierował  rozwojem  nowych  produktów  kredytowych  oraz
zajmował się współpracą z partnerami w Cetelem Bank S.A.     

Wcześniej, w latach 2003 – 2005, uczestniczył we współtworzeniu od podstaw nowego

banku (Euro Bank S.A.),  współpracując bezpośrednio z jego założycielem Mariuszem

Łukasiewiczem - koordynując strategiczne projekty, jak również samodzielnie rozwijając

nowe obszary biznesowe.

c) wskazanie  działalno ści  wykonywanej  przez  dan ą  osob ę  poza  emitentem,  gdy

działalno ść ta ma istotne znaczenie dla emitenta

nie dotyczy

d) wskazanie  wszystkich  spółek  prawa  handlowego,  w  któ rych,  w  okresie  co

najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była czło nkiem organów zarz ądzających

lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, cz y dana osoba nadal pełni

funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

UBOAT-LINE SA z siedzibą w Krakowie (członek Rady Nadzorczej – do dnia 30 lipca
2015 r.).
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e) informacje  na  temat  prawomocnych  wyroków,  na  mocy  k tórych  dana  osoba

została skazana za przest ępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pi ęciu

lat  oraz wskazanie,  czy w okresie co najmniej  ostat nich pi ęciu lat  osoba taka

otrzymała  s ądowy  zakaz  działania  jako  członek  organów  zarz ądzających  lub

nadzorczych w spółkach prawa handlowego

nie dotyczy

f) szczegóły  wszystkich  przypadków  upadło ści,  zarz ądu  komisarycznego  lub

likwidacji,  w  okresie  co  najmniej  ostatnich  pi ęciu  lat,  w  odniesieniu  do

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje czł onka organu zarz ądzającego

lub nadzorczego

UBOAT-LINE SA z siedzibą w Krakowie - w dniu 10 września 2015 Sąd Rejonowy dla

Krakowa–Środmieścia  w  Krakowie,  Wydział  VIII  Gospodarczy  dla  spraw

upadłościowych i  naprawczych postanowił  o ogłoszeniu upadłości spółki  obejmującej

likwidację  majątku spółki.  Nastąpiło  to w momencie,  gdy Igor Rozbicki  nie pełnił  już

funkcji członka Rady Nadzorczej.

g) informacja,  czy  dana osoba  prowadzi  działalno ść,  która  jest  konkurencyjna  w

stosunku  do  działalno ści  emitenta,  oraz  czy  jest  wspólnikiem  konkurencyjn ej

spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo  członkiem  organu  spółki  kapitałowej  lub

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby  prawnej

 nie dotyczy

h) informacja,  czy  dana  osoba  figuruje  w  rejestrze  d łużników  niewypłacalnych,

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

Rejestrze S ądowym

nie dotyczy

i) informacja,  czy  dana  osoba  figuruje  w  rejestrze  dłu żników  niewypłacalnych,

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

Rejestrze S ądowym

nie dotyczy

……………………….

Igor Rozbicki


