
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

Ismail Malik, Członek Zarządu, 30.06.2019 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Kariera zawodowa ściśle związana z nowymi technologiami, w szczególności blockchain – aktywny działacz 
na rzecz promocji i popularyzacji oraz wspierania projektów opartych na tej zasadzie. Specjalista od 
strategii Crowd Sourcing Social Engagement, Social Learning Communities i Ad-Hoc Peer Learning 
Exchanges. 
 
Poprzez własną firmę rozwija od 2013 roku badania R&D w zakresie formalnej weryfikacji smartcontracts 
wdrażanych w aplikacjach pomiędzy urządzeniami np. Zdecentralizowane transakcje wymiany walut 
oparte na tokenie cyfrowym Atomic, wieloaktywowe miejsca wymian kryptowalut. Zaangażowany w roli 
lidera - eksperta w wiele innowacyjnych przedsięwzięć, doradzający strategicznie założycielom start-upów 
w celu osiągnięcia jak największej efektywności podejmowanych działań, w przeszłości m.in. w : 
 
Bitcash.Store – międzynarodowa siatka punktów Bitcoin Cash umiejscowionych w lokalnych sklepach 
ΞTHERX - The Ethereum Smart Digital Assets Exchange 
GreenLedger - Distributed Ledger Tech DApps for Green, Renewable & Recycling Services 
Snap it, Hash it, Store it, Secure Hash Vault 
BlockBilling - Smart Billing on the Blockchain 
 
Absolwent University of London z silnymi korzeniami w społecznościach on-line w tematyce start-upów, 
rozwoju biznesu, consultingu. Redaktor naczelny ICO CROWD, pierwszego globanego magazynu w 
tematyce ICO. 
Biegle mówi po angielsku, bengali, hindi, punjabi. 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta, 

BlockchainLab – Założyciel, CEO. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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,  

Założyciel oraz CEO „BlockchainLab” z siedzibą w Londynie – Luty 2013 - obecnie 

e) 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 

f) 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 

g) informację, 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 dotyczy 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

nie dotyczy 


