Karol Cisarż
Karol Cisarż jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w
specjalizacji Ekonomika i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie, którą ukończył z tytułem magistra w 2004 roku. W
roku 2005 ukończył podyplomowe studia z Zarządzania Projektami na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Uczestniczył także w roczny programie ICAN Institute – ICAN Management 2016-2017. Karierę zawodową
rozpoczynał w 2003 roku, jeszcze w czasie studiów, w firmie Torf Corporation Fabryka Leków Sp. z o.o. gdzie
doszedł do stanowiska Produkt Menedżera. W latach 2006 – 2007 pracował w firmie Impel S.A. Od roku 2007
zawodowo związany jest z Grupą Selena, gdzie aktualnie zajmuje stanowisko Division Deputy Director
odpowiadając za zespół ds. Rozwoju Produktów i Systemów Dywizji Interior&Decoration oraz Window&Door.
Dodatkowo w Grupie Selena pełni funkcje Business Development Director Region Chiny.
Pan Karol Cisarż pełnił następujące funkcje:
1) Od 2011 roku Członek Rady Nadzorczej IBC Polska,
2) Od listopada 2016 do grudnia 2019 roku Pan Karol Cisarż pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej spółki Core Services Sp. z o.o.
Pan Karol Cisarż nie wykonuje działalności wykonywanej poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla
emitenta.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Karol Cisarż 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 Karol Cisarż pełnił funkcje członka organu zarządzającego
lub nadzorczego.
Pan Karol Cisarż 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 Karol Cisarż nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

