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Opis kwalifikacji 

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi. Główny 

obszar działalności to branża innowacyjnych firm technologicznych typu start-up. W trakcie swojej 

kariery zawodowej brał udział w projektach jako konsultant dla międzynarodowych firm takich, jak Nokia, 

Unilever, czy EY. Od 2011 roku jako Prezes Zarządu z sukcesem prowadzi firmę SentiOne Sp. z o.o., 

gdzie w ramach należących do niego obowiązków zajmuje się akwizycją kluczowych klientów dla 

wysoko wyspecjalizowanej usługi technologicznej jaką jest produkt SentiOne. 

Informacje o kadencji 

Powołanie nastąpiło na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

29 czerwca 2020 roku do aktualnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej, która wygasa z dniem 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.  



 

 

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 

SentiOne Sp. z o.o. – jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem od 2011 roku 

SalesLift S.A. – był Prezesem Zarządu w 2013 roku i jest wspólnikiem od 2013 roku 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH 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, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

Nie dotyczy 

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

Nie dotyczy 

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 

Nie dotyczy 

Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

Nie dotyczy 


