1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach
Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została
powołana:
Imię i nazwisko: Rafał Płókarz
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 dr Rafał Płókarz jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1994), gdzie w 1999 r.
obronił pracę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych pt. „Inżynieria
finansowa – perspektywy rozwoju i możliwości zastosowania w Polsce”.
Stypendysta i uczestnik studiów dyplomowych i podyplomowych
na uczelniach zagranicznych. W latach 1992-1993 – na Uniwersytecie
w Angers we Francji (Dyplom z Ekonomii). W latach 1994-1995 – studia
podyplomowe w College of Europe, gdzie uzyskał tytuł Master of Arts
in European Studies. Pracę dyplomową nt. ”Credit Absorption Issues of the
World Bank’s Activity in Poland” obronił pod kierunkiem prof. L.Balcerowicza
(1995). W latach 1995-1996 stypendysta rządu Francji – uczestnik studiów
podyplomowych z finansów europejskich na Uniwersytecie w Nancy (Dyplom
DESE). Zrealizował projekt badawczy (fellowship Komisji Europejskiej)
nt. europejskiej integracji walutowej na Uniwersytecie w Grenoble we Francji
(1996). Uczestnik licznych szkoleń i staży w bankach i uczelniach
zagranicznych: UniCredito Suisse (Lugano, 2006), Pictet Bank (Genewa, 1999),
University de Paul (Chicago, 1997), Dexia Bank (Luksemburg, 1996), Société
Générale (1994).
Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Pomocy
Zagranicznej Urzędu Rady Ministrów w 1995 r. (program finansowania MSP
Phare-Struder). W latach 1996-1998 w Polskim Banku Rozwoju ekspert w Biurze
Badań Strategicznych, a następnie asystent zarządu banku. W latach 19982003 związany z BRE Bankiem S.A. na stanowisku głównego specjalisty,
następnie wicedyrektora, a w 2003 - Dyrektora Departamentu Obsługi
Klientów Prywatnych.
W latach 2003-2007 związany z Bankiem BPH S.A., pełniąc funkcję Dyrektora
Biura Bankowości Prywatnej i Inwestycyjnej. W latach 2007-2009 związany
z Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (Luxembourg), gdzie zajmował

stanowisko Senior Vice-President w luksemburskiej centrali oraz Chief Regional
Operating Officer - Eastern Europe, a następnie pełnił funkcję Dyrektora
Generalnego Przedstawicielstwa Banku w Polsce, które współtworzył
(2008-2009).
Jednocześnie z karierą bankową prowadzi działalność naukowodydaktyczną, wykładając przedmioty z dziedziny bankowości i finansów m.in.:
na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (od 2000), w Wyższej Szkole
Bankowej w Toruniu (od 2009), w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
(od 2009) oraz na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
(od 2017 r.). Wypromował blisko 200 magistrów i licencjatów.
Współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (od 2006).
Uczestnik wielu konferencji naukowych. Autor kilkudziesięciu publikacji
naukowych z dziedziny finansów, bankowości i podatków, w tym dwóch
monografii: „Globalne rynki finansowe” (2013) i „Bankowość osobista” (2017).
Od sierpnia 2009 r. pełni rolę Członka Rady Nadzorczej w Caspar Asset
Management S.A., pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej dla Caspar
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz F-Trust S.A.
Z ramienia Rady Nadzorczej jest również Członkiem Komitetu Audytu
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 Rafał Płókarz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Caspar Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 2011 roku oraz funkcję członka Rady
Nadzorczej F-Trust S.A. od 2013 roku.
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 Rafał Płókarz 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 Rafał Płókarz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

