Marcin Borek
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadający doświadczenie w zakresie
finansów korporacyjnych, inwestycji oraz marketingu internetowego. Współpracował ze
spółką Bloober Team w latach 2011-2012 jako CFO, następnie sprawował funkcje prezesa
zarządu, dyrektora rozwoju biznesu w spółkach zajmujących się produkcją oprogramowania i
dystrybucją oprogramowania.
2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pan Marcin Borek nie prowadzi działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla
Emitenta
3. 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
a) Net Value sp. z o.o. - spółka zajmuje się marketingiem i sprzedażą w Internecie
-prezes zarządu, wspólnik - od lipca 2015 r do teraz
b) Decem sp. z o.o. - spółka holdingowa, wykreślona z rejestru przedsiębiorców
-likwidator, wspólnik do czerwca 2016 r.
c) Eurolinux sp. z o.o. - spółka zajmująca się produkcją i dostarczaniem komercyjnych
rozwiązań open source
-prezes zarządu od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2016 r.
4. Informacja 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
Nie dotyczy Pana Marcina Borka
5. Szczegóły
wszystkich
przypadków
upadłości,
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
- Decem sp. z o.o. - spółka zlikwidowana wyrokiem sądowym, Pan Marcin Borek pełnił
funkcję jednego z likwidatorów ustanowionych przez Sąd.
6. Informacja, 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 Marcin Borek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności
Emitenta
7. Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym
Pan Marcin Borek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych

