
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

imię i nazwisko: Michał Wróblewski 
zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
termin upływu kadencji: 2021 rok 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Michał Wróblewski osiada kilkunastoletnie doświadczenie w wyznaczaniu strategii i kierunków 
rozwoju firmy oraz w zarządzaniu inwestycjami. W Langloo.com stworzył zespół ekspertów, który 
zrealizował kilkadziesiąt projektów informatycznych (m.in. platformy e-learningowe, systemy dla  
e-sklepów, systemy płatności, systemy do zarządzania). Nadzorował kilkadziesiąt projektów 
programistycznych realizowanych przez Langloo.com na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz 
projekty własne Spółki. 
Posiada także długoletnie doświadczenie w kreowaniu i realizowaniu polityki sprzedażowej firmy, 
negocjowaniu warunków współpracy z partnerami oraz monitorowaniu i analizie danych dotyczących 
rynku i działań konkurencji. 
 
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta 
 
Nie dotyczy. 

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 

Akademia Trzeciego Wieku Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, wspólnik – do 22.05.2018 r.   
Awiemto.pl Sp. z o.o. – Członek Zarządu, wspólnik – do chwili obecnej 
e-Learning Trends Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – do chwili obecnej 
cFund.pl Sp. z o.o. – Członek Zarządu, wspólnik – do chwili obecnej 
NectunIT Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, wspólnik – do chwili obecnej 
Maus Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, wspólnik – do chwili obecnej 
Langloo.com S.A. – akcjonariusz, Prezes Zarządu 
Lingwistyczny Świat Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, wspólnik - do chwili obecnej 
PBV01 Sp. z o.o. - Prezes Zarządu – do 27.04.2017 r.   
Portal Onboarding Sp. z  o.o. - Prezes Zarządu – do 09.05.2017 r.   
4VISION MEDIA Piotr Woźniak i Wspólnicy Sp. Jawna- wspólnik – do chwili obecnej 
 

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 

Nie dotyczy. 

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 

Nie dotyczy. 



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 

Nie prowadzi. 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  

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

Nie figuruje. 


