
PAWEŁ DAMIAN DUDZIUK 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
(1994) oraz IESE Business School - University of Navarra (2012). 

 

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta: 

Pan Paweł Dudziuk nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne 
znaczenie dla emitenta.  

 

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: 

Okres pełnienia funkcji:  

Nazwa spółki: 

 

Stanowisko: Od: Do: 

07-2012 12-2016 Grupa Exorigo-Upos S.A. Prezes Zarządu 

10-2012 12-2013 Exorigo-UPOS sp. z o.o. Prezes Zarządu 

05-2002 10-2012 Exorigo sp. z o.o. Prezes Zarządu 

07-2007 

10-2011 

01-2008 

10-2012 

UPOS System sp z o.o. Prezes Zarządu 

01-2008 10-2011 Upos System sp. z o.o. Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

05-2010 06-2015 Lepton sp. z o.o. Prezes Zarządu 

 

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 Paweł Dudziuk 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: 

 

 



Nazwa podmiotu: Stanowisko: Opis działalności spółki: 

Lepton sp. z o.o. (w 
likwidacji od czerwca 2015 
r.) 

Prezes Zarządu  

(05.2010 – 06.2015) 

Spółka z tej samej grupy 
kapitałowej Emitenta. Usługi w 
zakresie okablowania 
strukturalnego, sieci 
niskoprądowych oraz 
oprogramowania 
wspomagającego zarządzanie 
nieruchomościami oraz ich 
infrastrukturą. 

 

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: 

 

Nazwa podmiotu: Stanowisko: Opis działalności spółki: 

Retaility Paweł Dudziuk Działalność gospodarcza Działalność związana z 
doradztwem w zakresie 
informatyki, Sprzedaż detaliczna 
prowadzona w 
niewyspecjalizowanych sklepach 
z przewagą żywności, napojów i 
wyrobów tytoniowych, sprzedaż 
prze internet. 

 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Pan Paweł Dudziuk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


