1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Piotr Mikołajczyk, 33 lata, członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji 25 sierpnia 2018 r.,

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji oraz Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku audyt wewnętrzny. Adwokat
Piotr Mikołajczyk specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów budowlanych, obsłudze
korporacyjnej spółek, w tym międzynarodowych o rozbudowanej strukturze, przekształceniach spółek,
jak również w sprawach związanych z prawem upadłościowym. Od początku działalności zawodowej
związany jest z prawem nieruchomości, które wymaga wiedzy z zakresu prawa cywilnego oraz prawa
administracyjnego. W tym zakresie swoje doświadczenia zawodowe zdobywał zarówno w obsłudze
międzynarodowej korporacji budowlanej, jak i w obsłudze rodzimego dewelopera. W trakcie
dotychczasowej działalności zawodowej nabył wiele unikalnych doświadczeń z zakresu prawnej
obsługi procesu budowlanego na każdym jego etapie i z pozycji wszystkich uczestników procesu
budowlanego. Nadto wielokrotnie uczestniczył w przeprowadzaniu due diligence nieruchomości.
Dodatkowo posiada szerokie kompetencje z zakresu prawa spółek handlowych, które zdobywał
doradzając przy tworzeniu spółek prawa handlowego, przeprowadzaniu due diligence spółek oraz
przekształcaniu spółek. Uczestniczył w sporządzaniu licznych umów dla spółek z sektora budowlanodeweloperskiego oraz umów inwestycyjnych. Jednocześnie nabył doświadczenie procesowe będąc
pełnomocnikiem w sprawach cywilnych, administracyjnych, upadłościowych oraz egzekucyjnych.
Doradzał w wielu skomplikowanych transakcjach, jak przejęcie producenta stolarki okiennej przez
francuski fundusz inwestycyjny, przekształcenie spółki deweloperskiej w spółkę komandytowoakcyjną, przekształcenie spółki z branży IT najpierw w spółkę jawną, następnie w spółkę
komandytowo-akcyjną, nabycie składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości,
nabycie nieruchomości wchodzącej w skład masy spadkowej. Ponadto posiada liczne doświadczenia
w sprawach wysoce wyspecjalizowanych, jak np. kontrakty menadżerskie, umowy inwestycyjne,
prawo probiercze, prawo upadłościowe.

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta
Działalność wykonywana poza Emitentem przez wskazaną osobę nie ma istotnego znaczenia dla
Emitenta.

4) Wskazane 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
Mikołajczyk Gładki Adwokaci sp. p. w Warszawie – aktualnie Partner,
Ecoback sp. z o.o. w Warszawie – aktualnie prokurent, wspólnik,
Confisio sp. z o.o. w Krakowie – aktualnie prokurent, wspólnik mniejszościowy,
Warszawskie TBS sp. z o.o. – aktualnie członek rady nadzorczej, wspólnik,

Mennica Finance S.A. – były członek rady nadzorczej, aktualnie mniejszościowy
akcjonariusz,
Mennica Śląska sp. z o.o. – były członek rady nadzorczej,
Biosolution S.A. – były członek rady nadzorczej,
Biosolution sp. z o.o. – były członek rady nadzorczej,
Ecopallet sp. z o.o. – były członek zarządu, były udziałowiec,
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 w/w osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz
nie
orzeczono 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 pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy,

7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, 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

8) 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.

