
Pan Andrzej Szurek – Członek Rady Nadzorczej 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Pan Andrzej Szurek, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 28 czerwca 2021 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Andrzej Szurek posiada 11 letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w zakresie komunikacji z 

inwestorami oraz relacjami z mediami. W ciągu ostatnich sześciu lat współpracował ze spółkami giełdowymi, 

reprezentującymi sektor ochrony zdrowia, w tym firmami rozwijającymi projekty telemedyczne. 

Współtworzył strategie biznesowe dla kilkunastu firm notowanych na rynku NewConnect i Głównym Rynku 

GPW. Były pracownik Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, odpowiedzialny za pozyskanie nowych 

emitentów z Polski, Ukrainy i Czech. Przez kilka lat jako dziennikarz współpracował z Gazetą Giełdy Parkiet 

oraz dziennikiem Rzeczpospolita. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Pan Andrzej Szurek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

 

4) 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 

InnerLook Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, 2015 r. – obecnie 

Infoscan S.A. – Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz (nadal) 

cardio.link S.A. – Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz (nadal) 

 

5) 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. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Szurek nie został skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 

prawa handlowego. 

 

6) 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 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej Szurek pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

7) 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 Andrzej Szurek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Andrzej Szurek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


