
INFORMACJE O CZŁONKU RADY NADZORCZEJ 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 
Joanna Krajewska - Członek Rady Nadzorczej, kadencja do 06.2020 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Wykształcenie: 
 
2007-2011      Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Ekonomia, Studia               
                            Jednolite Magisterskie. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
Doświadczenie zawodowe w obszarze dotacji unijnych. Tworzenie studiów wykonalności 
inwestycji, biznesplanów oraz wniosków aplikacyjnych. Kierowanie własnym zespołem 
pracowników odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentów oraz pozyskiwanie klientów. 
 
Doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych: 

• Wiceprezes w start-up’owej spółce HSIBC, wprowadzającej na rynek platformę 
transakcyjną.  

• Wiceprezes Stowarzyszenia Ekspertów Biznesu, którego celem było stworzenie Klastra 
firm świadczących usługi doradcze. 

 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 
 
Nie dotyczy   
 
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: 
 

Nazwa podmiotu nr KRS Funkcja Okres pełnienia 
funkcji 

AK Consulting Sp. z 
o.o. 
W likwidacji 

0000353878 Wiceprezes Zarządu 2013 – 2015 

HSIBC Sp. Z o.o. 0000424813 Wiceprezes Zarządu 2012 – 2016 
Cloud Sp. z o.o. 0000423718 Wspólnik 2012 - 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. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa 
oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 



 
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: 
  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
W 2015 roku nastąpiła likwidacja spółki AK Consulting Sp. z o.o., w której dana osoba pełniła 
funkcję Wiceprezesa. Likwidacja związana była z planowanym zakończeniem działalności spółki. 
 
 
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: 
 
Wskazana osoba 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. 
 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
 


