
Imię oraz nazwisko: Dariusz Grześkowiak  
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Dariusz Grześkowiak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej 
(specjalność: telemechanika). Dyplom magistra inżyniera uzyskał 15 września 1992 r. Karierę 
zawodową rozpoczął w 1992 r. w Fabryce Łożysk Tocznych SA jako programista w komórce 
zajmującej się wdrażaniem systemu zapewnienia jakości. W 1994 r. został zatrudniony jako 
programista w firmie Kompendium SA W 1996 r. został w tej spółce Dyrektorem ds. 
Oprogramowania, a w 1998 r. Dyrektorem ds. Oprogramowania i Wdrożeń. W 2000 r. został 
Wiceprezesem Zarządu PC Guard S.A., a w 2005 r. Prezesem Zarządu. Pełnił tę funkcję do 
2012 roku. Od  2011 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu firmy 2intellect.com S.A. Od 2013 
roku pełni funkcję Członka Zarządu firmy Graffiti.ERP S.A. 
 
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: 
 
Pan Dariusz Grześkowiak 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:  

 
Pan  Dariusz Grześkowiak w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których wszczęta 
została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja.   
 
Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, 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: 
 
Pan Dariusz Grześkowiak 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: 
 
Pan Dariusz Grześkowiak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


