Andrzej Babiarz
Pan Andrzej Babiarz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Zarzadzania, Informatyki i
Finansów na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja Master Studies in Finance (2009 r.).
Pan Andrzej Babiarz rozpoczął w 2011 roku studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada
otwarty przewód doktorski.
Pan Andrzej Babiarz posiada ponad dzisięcioletnie doświadczenie w obszarze doradztwa strategicznego, finansowego i
transakcyjnego na rynku kapitałowym oraz w analizie atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw.
Pan Andrzej Babiarz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Andrzej Babiarz w trakcie swojej kariery zawodowej piastował następujące stanowiska:
Boosters VC sp. z o.o. (2017 - obecnie) - prezes zarządu
Seed F12 sp. z o.o. (2017 - obecnie) - prezes zarządu, wspólnik
Seed F11 sp. z o.o. (2017 - obecnie) - prezes zarządu, wspólnik
PMTA sp. z o.o. (2010 - obecnie) - prezes zarządu, wspólnik
Surge Cloud sp. z o.o. (2016 - 2018) - członek rady nadzorczej
Tetrapal sp. z o.o. (2016 - obecnie) - członek rady nadzorczej
Experiago Group sp. z o.o. (2015 - obecnie) - członek rady nadzorczej
Blebox sp. z o.o. (2015 - obecnie) - członek rady nadzorczej
Sofami sp. z o.o. (2014 - obecnie) - członek rady nadzorczej
Baad Games Studio sp. z o.o. (2014 - obecnie) - członek rady nadzorczej
Spinnovation sp. z o.o. – wspólnik
Edevelop sp. z o.o. sp. k. - wspólnik
Prometeia Capital sp. z o.o. - wspólnik
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Babiarz 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 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w
rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji
w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej Babiarz pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego.
Pan Andrzej Babiarz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej. Nie jest także
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Andrzej Babiarz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Andrzej Kustra
Pan Andrzej jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył w 1994 r. zdobywając tytuł magistra Prawa.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas aplikacji radcy prawnego w OIRP we Wrocławiu do roku 1998, a
następnie od 1999 roku na stanowisku radcy prawnego w tej firmie. Kwalifikacje obejmują specjalizację w sprawach z
zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz zarządzanie i obsługę podmiotów
gospodarczych w zakresie procesów restrukturyzacyjnych i windykacyjnych.
Od 2004 r. Pan Andrzej jest wspólnikiem i pełni funkcję prezesa zarządu UCFS sp. z o.o., jest wspólnikiem w spółkach
Erato sp. z o.o. i Pactum sp. z o.o. oraz wspólnikiem (komplementariuszem) kancelarii prawniczej "A. Kustra, E.
Trybuchowska, T. Dunikowski” sp. komandytowa, a także wspólnikiem i prezesem zarządu spółki Pactum Finanse sp. z
o.o.
Od 2013 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej IBC Polska F&P S.A.
Pan Andrzej Kustra nie wykonuje działalności wykonywanej poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla emitenta.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kustra 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 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu
przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Andrzej Kustra był członkiem Rady Nadzorczej TFI Fincrea S.A., która to została zlikwidowana. Poza wspomnianym
przypadkiem w okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego
lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej Kustra pełnił funkcje członka organu zarządzającego
lub nadzorczego.
Pan Andrzej Kustra nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej. Nie jest także
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Andrzej Kustra nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kalina Plak
Pani Kalina Plak w 2015 roku ukończyła Politechnikę Wrocławską na kierunku Informatyka i Zarzadzanie z tytułem
magistra inżyniera. Jej wiedzę, doświadczenie oraz umiejętność zarządzania doceniła firma COMARCH, której jest
pracownikiem. Pani Kalina prowadzi projekty informatyczne rozwijane przez firmę COMARCH. Od 2011 roku pełni
funkcję Członka Rady Nadzorczej IBC Polska F&P S.A.
Pani Kalina Plak nie wykonuje działalności wykonywanej poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla emitenta.
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Kalina Plak nie została skazana 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 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu
przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji
w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Kalina Plak pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pani Kalina Plak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej. Nie jest także
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Kalina Plak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kazimierz Plak
Pan Kazimierz Plak jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Większość swojego zawodowego życia poświęcił
producentowi maszyn budowlanych FMB FADROMA, gdzie zarządzał wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań oraz
kierował technologią produkcji.
Od 2011 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej IBC Polska F&P S.A.
Pan Kazimierz Plak nie wykonuje działalności wykonywanej poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla emitenta.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Kazimierz Plak 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 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu
przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji
w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Kazimierz Plak pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego.
Pan Kazimierz Plak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej. Nie jest także
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Kazimierz Plak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

