
 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBY  

 W związku z pełnieniem funkcji w organach nadzorczych 

Spółki VERBICOM SA (zwanej dalej Spółk ą i/lub Emitentem) 

skierowany do: 

a) członków organów nadzorujących Spółki. 

 

w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko Andrzej Koch 

Zajmowane stanowisko (pełniona 
funkcja) w ramach emitenta 

Termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana 

Członek Rady Nadzorczej 

28.06.2020r. 

Opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego   

 

Wykształcenie (ukończona szkoła wyższa, kierunek, 
specjalność, uzyskany tytuł, rok ukończenia) oraz kursy i 
szkolenia (nazwa kursu, rodzaj zdobytych uprawnień, rok 
ukończenia): 

Profesor zwyczajny,  
doktor habilitowany nauk prawnych. 
 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
 
Autor licznych opracowań naukowych z dziedziny 
prawa cywilnego i handlowego.  
 
Odbył naukowe staże zagraniczne na Uniwersytetach 
w Grenoble, Rennes, Bonn i Münster a także 
- kilkakrotnie - w monachijskim Instytucie Maxa 
Plancka.  
 
Ukończył aplikację sędziowską,  
 
Był arbitrem w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w 
Poznaniu.  

Praktyka zawodowa (z podaniem okresu pełnionej funkcji, 
zajmowanej pozycji i nazwy firmy):  

Długoletni Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, 
Handlowego i Ubezpieczeniowego 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 
Aktualnie Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, 
Katedra Prawa Prywatnego , Instytut Prawa, Wydział 
Zamiejscowy w Poznaniu 
 
Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Poznaniu 
specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa  
handlowego i cywilnego. 



 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

 

 

Należy wskazać działalność 
wykonywaną osob ę poza emitentem , 
gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

Nie dotyczy 

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 wraz ze 
wskazaniem okresu pełnienia 
funkcji  

 

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 

 

Należy wskazać czy w okresie 
ostatnich 5 lat otrzymano sądowy 
zakaz działania jako członek 
organów zarz ądzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Nie 

Należy wskazać szczegóły 
wszystkich przypadków upadło ści, 
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 

Brak 

Należy podać informacje, czy dana 
osoba prowadzi działalność, która jest 
konkurencyjna  w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest 
wspólnikiem  konkurencyjnej spółki 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej ani nie 
wchodzi w skład organów podmiotów prowadzących 

działalność konkurencyjną 



 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu  spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby  prawnej 

Należy podać informacje, czy dana 
osoba figuruje w rejestrze dłu żników 
niewypłacalnych,  prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Nie figuruje 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie zgodnie z Ustawą z 
dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. nr 133, poz. 883. 

 

 

Miejsce, data   podpis osoby wypełniającej ankietę  


