
Kwestionariusz osobowy 

 

1) zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu kadencji, na jaką 

dana osoba została powołana  

 

Pan Jan Ejsmont pełni u Emitenta funkcję Prezesa Zarządu. Ww. został powołany na okres trzyletniej 

kadencji Zarządu, która upływa wraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Jan Ejsmont jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i 

Bankowość. Większość swojej kariery zawodowej jest związany z e-Muzyką S.A. Początkowo, od 2007 

roku pracował na stanowisku specjalisty ds. finansów i rozliczeń, następnie od stycznia 2009 r. pełnił 

obowiązki dyrektora finansowego. W czerwcu 2010 został powołany na Wiceprezesa Zarządu            

e-Muzyka S.A. Skutecznie łączył obowiązki związane z zarządzaniem finansami z rozwojem biznesu     

e-Muzyki - dywersyfikacją źródeł przychodów spółki i rozbudową katalogu dystrybucyjnego. Od lipca 

2018 pełni równolegle funkcję Członka Zarządu ds. finansowych w Going Sp. z o.o. (spółka z Grupy 

EMPIK)  

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

istotne znaczenie dla emitenta  

 

Działalność wykonywana przez Pana Jan Ejsmont poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla 

Emitenta. 

 

4) 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. 

 

Pan Jan Ejsmont w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu e-Muzyka S.A oraz 

Członka Zarządu Going Sp. z o.o.  

 

5) 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 Pan Jan Ejsmont nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 

w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie 

ostatnich pięciu lat Pan Jan Ejsmont nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 6) 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 miały miejsca przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jan Ejsmont pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

7) 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  

Pan Jan Ejsmont nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

8) 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 w rejestrze 

dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o KRS. 

Pan Jan Ejsmont nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


