1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach
Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została
powołana:
Imię i nazwisko: Maciej Jerzy Mizuro
Funkcja: Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: dzień odbycia walnego
zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
za 2021 rok.
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Maciej Jerzy Mizuro jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej kierunku
Informatyka i Zarządzanie (1995 r., mgr inż.) oraz studiów podyplomowych:
Systemy Zarządzania i Finanse na Politechnice Wrocławskiej. Od kilkunastu
lat zajmuje kierownicze stanowiska związane z zarządzaniem finansami
w spółkach prawa handlowego. Wcześniej (1995-2006) pracował w spółce
Vogel Burda Communications Sp. z o.o. (dawniej Vogel Publishing Sp. z o.o.)
na stanowisku kontrolera finansowego, następnie dyrektora finansowego
i prokurenta.
Równolegle (2002-2006) pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Vogel Business
Media Sp. z o.o. oraz (2003-2006) dyrektora finansowego i wiceprezesa
zarządu w spółce Lupus Sp. z o.o. (obie z siedzibą w Warszawie), oraz (2001)
dyrektora finansowego/członka zarządu w spółce Poland.com (Wrocław).
W latach 2006-2007 pełnił funkcję likwidatora spółki Multi-Press Sp. zo.o.
W latach 2007-2008 pracował na stanowisku dyrektora finansowego
w spółce MW Trade S.A. (Wrocław), a w latach 2008 do 01/2009
na stanowisku kierownika ds. finansowych w spółce Schaeffler Polska Sp z o.o.
(Warszawa). Od lutego 2009 do maja 2012 pracował na stanowisku dyrektora
finansowego w spółce Motor-Presse Polska z siedzibą we Wrocławiu. Od maja
2012 do końca grudnia 2016 roku pracował jako dyrektor finansowy i członek
zarządu
w M.W. Tade SA z siedzibą we Wrocławiu. Od stycznia 2017 do chwili obecnej
sprawuje funkcję prezesa zarządu spółki Motor-Presse Polska Sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu. Od 1998 r. do 2010 r. prowadził również własną
działalność gospodarczą – firmę doradczą. Od sierpnia 2009 r. pełni funkcję
Członka Rady Nadzorczej w Caspar Asset Management S.A.
3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność
ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:
Nie dotyczy.

4. Spółki 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:
Pan Maciej Mizuro pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Caspar
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 2011 roku, oraz pełni funkcję
członka Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.
Od maja 2012 do stycznia 2017 był członkiem zarząduM.W. Trade SA.
Od stycznia 2017 do chwili obecnej jest prezesem zarządu Motor-Presse Polska
Sp. o.o.
5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18
§ 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie
o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października 2000 r.
o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu
przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu
lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Pan Maciej Mizuro nie został skazany prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego.
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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.
7. Informacje o prowadzonej działalności konkurencyjnej w stosunku
do działalności Emitenta oraz informacja czy dana osoba jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej albo członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej:
Nie dotyczy.
8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
Pan Maciej Mizuro nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

